Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 17.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Sven Erik From.
Finn Odegaard var substitut.
Peter Fredensborg deltog indtil kl. 18.00
512.

Indledning med en drøftelse af, hvad coronatiden har betydet for kirken og os som
menighedsråd
 hvad har været sværest?
 hvad har vi lært?
 hvilke erfaringer har vi gjort?

Punktet udelades.

513.

Fremlæggelse af regnskabsrapport 1. kvartal 2020. *Bilag

Regnskabsrapporten for 1. kvartal
2020 blev fremlagt.

514.

Budget 2021 fremlægges til menighedsrådets godkendelse. *Bilag

Budget 2021 med ligningsbeløb til
drift og anlæg på 5.237.901 kr.
godkendt den 26. maj 2020 kl.
18.06.

515.

Orientering om retningslinjerne for genåbningen af kirkerne og kirkelige aktiviteter i
Grene Sogn

EMM orienterede om retningslinjerne for genåbningen. Der henvises til de udsendte referater.
Indtil videre er der gudstjeneste i
Grene Kirke kl. 9.00 og i Billund Kirke kl. 10.30. Fra Pinsedag er der
igen altergang ved højmessen.

516.

Meddelelser fra formanden

Boggave til Asta Vibe-Pedersen
ifm. hendes 90 års fødselsdag.

I stedet en runde med personlige
erfaringer i corona-tiden.

Vingave til Mads Djernes for assistance ifm. sangindslag på Grene
Sogns hjemmeside.
Gave til Camilla Kirk Kristiansen
ifm. hendes 70 års fødselsdag.
Kunstværk planlagt til at udsmykke kirkens østside udsættes til september måned.

517.

Meddelelser fra kontaktpersonen

Intet at bemærke.

518.

Meddelelser fra præsterne

Der er planlagt andagt uden
salmesang i Billund Kirke, indtil videre de næste to torsdag eftermiddage.

519.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanten

Jane opfordrede til tålmodighed,
da der er mange nye tiltag, der
skal tages højde for.

520.

Meddelelser fra den IT-ansvarlige.

Der er installeret nyt varmestyringsudstyr. Der udestår nu uddannelse af medarbejderne.

521.

Meddelelser fra udvalgene:

522.

a) Økonomi- og forretningsudvalget

Intet at bemærke.

b) Kirke- og kirkegårdsudvalget

Intet at bemærke.

c) Arrangementsudvalget

Intet at bemærke.

d) Kirkeblads- og PR-udvalget

Intet at bemærke.

e) Valgudvalget

Orienteringsmødet, som var udskudt fra den 12. maj til den 9. juni, er yderligere udskudt. Mødet
skal senest afholdes den 21. august. Fastlagt til tirsdag den 11.
august kl. 19.00.
Vi laver fælles annoncering med
Grindsted.

Beslutning om, hvem der skal bemyndiges
til at foretage den årlige genautorisering af
de personer, som har adgang og rettigheder til it-systemerne.

Det blev besluttet at overlade
opgaven til Helle Precht, alternativt økonomi- og forretningsudvalget.

523.

Indgåede skrivelser

Fra Bibelselskabet: ”Bibelen og
Verden”.

524.

Eventuelt

Al ståkaffe og kirkekaffe er indtil
videre suspenderet.
Jane efterlyser retningslinjer ifm.
udlån af lokaler.
Vi afventer nye retningslinjer fra
sundhedsmyndighederne efter
den 8. juni, hvorefter forretningsudvalget i samarbejde med det
berørte personale udarbejder
nye retningslinjer her på stedet.
Næste menighedsrådsmøde er
tirsdag den 4. august kl. 19.00.

