Mariager Kirke
Menighedsrådsmøde
Afbud:
Lene Lundsgaard, Elisabeth Arenfeldt,
Jens Greve

Dato: 11.08.20
s.
Mad:
Mødetidspunkt: klostersal
Tirsdag d.11.8 kl. 19-21

Ordstyrer: Preben Referent: Edith

Referat
1.
Referat d. 9.6.2020 godkendt.
Tilføjelse til dagsorden, godkendt
2. Orientering præster, formand, kontaktperson
Morgensang har været velbesøgt, der er planlangt aftensang x 3 i efteråret.
Antal deltagere ved konfirmationerne i sept. vurderes, evt. mere opdeling.
Sommeren har budt på mange turister.
Medarbejdermøde planlægges snarest.
Medarbejdere skal være opmærksom på indberetning af ferie senest 31.8. (ny ferielov).

3. Økonomi
Rapport 2. kv. 2020 fremlagt til orientering.
Godkendelse af revisionsrapport til årsregnskab 2019, godkendt.
Godkendelse og underskrivelse af protokollat til årsregnskab til 2019, godkendt og
underskrevet.
4. Udvalg og Kirkeværge:
Status på brandplan i kloster og garderobe ved klostersal: Der arbejdes fortsat på
processen, brandplanen er godkendt og skal følges. Leif Høgh kommer med konkret
forslag til garderobe og Klostersalen (farver, gulv, skabe og projektor).
Menighedsrådet holder fast ved farveudvalgets forslag. Farveudvalget afstemmer farven i
garderoben og forhallen.
Søjler i klosterhaven og ved graverhusets port er færdiggjorte.
Nationalmuseet har set på rapporten vedr. restaurering af Smertensmand/Kristi grav og
angivet en pris. Menighedsrådet har forpligtelsen til at vedligeholde. Jacob arbejder
videre med sagen.
Tilbud om køb af jordtrekant bagved pavillonen (lågen ved Kastaniealle og klosterhaven).
Vi afventer provstiets vejledning,
Pilgrimshuset er blevet istandsat i løbet af sommeren. Ventilation af møderummet?
(Jørgen/Jens)
5. Årshjul 20/21 med datoforslag 2021
herunder aktiviteter for resten af 2020 godkendt.
Side 1

Pga. corona kan man opfordre til, at de frivillige holder juleafslutning gruppevis – det
tages op på mødet d. 6. okt.
6. Sommerfest og udendørsgudstjeneste d. 30.8. vurderes i ugen op mht. vejr og vind og
corona-situationen. Menighedsrådets medlemmer må gerne hjælpe med at stille an
(Jørgen, Preben, Anna og evt. Peder kan hjælpe).
Jacob, Edith og Preben aftaler.
7. Orienteringsmøde d. 9.6. var vellykket.
Ved valgforsamling til menighedsrådsvalg d. 15.9. kl. 19 må vi opfordre flere til at stille
op (gerne kvinder, som vi mangler).
Annonce i Fjordavisen (Peder).
Valgudvalget er: Lene, Lisbet og Preben (Preben står for mødet).
8. Næste møder:
Deltagere budgetmøde provsti den 1.9.20 i Hobro: Edith, Peder, Jacob, Jørgen.
Valgforsamling d. 15.9. (afbud Peder og Lisbet)
Punkter d. 6.10.2020 kl. 19: Endelig regnskab 2019 og budget 2021, 3.kv. rapport +
indsamlingslister/MobilPay + yderligere sikring af kirken mod indbrud
9. Evt.
Det har været et indbrud i kirken – men der er ikke stjålet noget. Vi vil overveje
yderligere sikring fremover.
Udstående: lån lokaler kloster, indsamlingsliste, personalepolitik
…………………
Lene Lundsgård

…………………
Jørgen Simonsen

……………….
Karen Iversen

…………..
Lisbet Kjærgaard

………………..
Elisabeth Arnfalk
(suppleant)

….………………..
Preben Andersen

……………………………
Jacob D. Krogh Rasmussen

………………
Peder Larsen
……… ………………
Anna Hadsund
………….
Edith Mark
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