Referat.
Menighedsrådsmøde i Roslev-Rybjerg menighedsråd
onsdag den 17. juni 2020 kl. 9.00.

Tilstede: Lisbeth Christensen, Jytte Schrøder, Thomas Hansen, Tina Ravnsbjerg Damholt, Hans
Nielsen og Marianne Johannesen.

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. Kassereren deltager i mødet, hvorfor punkt 11 udgår. Dagsorden godkendt.
3. Den 13/8 deltager kassereren i budgetsamtale i provstiet.
Der er møde i fællesudvalget den 26/6, hvor formanden og næstformanden deltager.
4. Der er modtaget en indberetningsblanket fra Kopidan. Præsten undersøger, hvilke aftaler vi
har.
a. Budget 2021 godkendt og underskrevet.
5. Præsten holder møde med konfirmander og forældre onsdag 17/6 kl. 19 i Roslev Kirke.
Konfirmandtilmelding skal fremover foregå via borger.dk. Dette bliver annonceret i Salling
avisen. På borger.dk vil der være en sikker mail/lukket mail, til kommunikation mellem
præster og konfirmander.
6. a. Stiftsudvalg for gudstjenester og forkyndelse inviterer til liturgikonference i Island den 9.12. november 2020. Organisten deltager og organisten i Durup afløser.
b. Der har været band-syn i begge kirker – intet at bemærke.
c. Hjerk og Harre MR har indbetalt beløbet for organistsamarbejde forud til og med
november.
7. a. Der er lavet mange legataftaler i første halve år 2020.
b. Manglende betaling for en annonce bag på kirkebladet, har medført indkrævning via
advokat. Beløbet er nu betalt.
c. Vi har aflåste skabe i kapellet i Roslev til opbevaring af urner.
8. a.

Gulvet i Sognehuset er slebet og lakeret.

9. a. Fundamentsokkel ved mødelokalet er blevet repareret. Trappen bestilles jfr. tilbud.
b. Udskiftning af vinduer skal med på budgetudvalgsmøde.
10. Annoncering til orienteringsmøde skal med på fællesudvalgsmøde.
12. Graveren holder ferie i uge 26 og præsten holder ferie i uge 27-28-29

Kirkeværgen sørger for annoncering til koncerten i Rybjerg 21/7, samt for indkøb og
planlægning sammen med graveren.
Sommerudflugt bliver den 18/9. Kontaktpersonen sender mail. Det endelige program
bestemmes på næste møde.
13. Næste møde 5/8 kl. 9, og Thomas sørger for forplejning.

Referent:
Marianne Johannesen

