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Menighedsrådsmøde
tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19:00
i Vedsted Sognegård
Ansvarlig for kaffe: Frank
Dagsordenstekst:

Protokollat:

Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Ansøgning fra KFUM Spejderne

Vi bevilger en tredjedel af beløbet: 1638,50 kr.

Menighedsrådet har modtaget en
ansøgning fra KFUM Spejderne om
tilskud til medlems- og
lederuddannelse m.v.
KFUM Spejderne ansøger om 4.915,00
kr.
Samme ansøgning er sendt til Aaby
sogn
./.

Bilag: Ansøgning fra KFUM Spejderne
med bilag
Menighedsrådet træffer beslutning
vedr. ansøgningen.

3.

Ansøgning fra FDF
Menighedsrådet har modtaget en
ansøgning fra FDF om tilskud til
medlems- og lederuddannelse m.v.
FDF ansøger om 7.868,00 kr.
Samme ansøgning er sendt til Aaby
sogn

./.

Bilag: Ansøgning fra FDF.

Vi bevilger en tredjedel af beløbet: 2623,00 kr.
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Menighedsrådet træffer beslutning
vedr. ansøgningen.
4.

Ansøgning fra Kirketelt på Nibe
Festival.

./.

Bilag: Ansøgning fra Kirketelt.

Vi bevilger 1000 kr.

Menighedsrådet træffer beslutning.

5.

Valg af momsmetode til årsregnskabet
2019.

./.

Bilag: kommentar fra Huset Venture

6.

Orientering fra formanden:
a) Invitation til årsmøde i Danske
Sømands- og udlandskirker d.
20.3.20. Se mail.

7.

Orientering fra:
a) Kirkeværge
b) Bygnings- og kirkegårdsudvalg
c) Kontaktperson

d) Kasserer
e) Aktivitetsudvalg
f) Økonomiudvalg

Vi beslutter at anvende ”gammel moms” indtil
videre.

Til orientering – ses på DAP

a) Revidering af kirkegårdsvedtægter er sat i
gang
b) Arbejder med at få tilbud hjem på ny
kompostplads, samt nyt kirkegårdskort
c) Graver har været på kursus om procedurer i
forbindelse med dødsfald. Til efteråret
tilmelder hun sig kursus om mennesker i sorg
og krise. Vi har modtaget en uopfordret
ansøgning til stillingen som kirketjener –
formanden har svaret, at vi ikke mangler
nogen nu. Lønaftalen med graver er på plads
og godkendt af fagforeningen.
d) Formentlig et positivt resultat for
regnskabsåret 2019
e) Fastelavn 23. februar. Der reklameres på
Facebook og vi forsøger at få et opslag på
skærmen i Brugsen
f) Intet
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8.

Orientering fra præsten.

Der orienteres om kirkebladsudvalgets tanker vedr.
udgivelse og distribution af kirkeblade, kirkeside i
Lokalavisen Aabybro-Pandrup osv. Udvalget
bemyndiges til at arbejde videre frem mod 2-3
konkrete forslag, som skal forelægges
menighedsrådet.

9.

Cirkulærer, breve, meddelelser.

Til orientering

10. Eventuelt

Hans Jørgen Sørensen fremsætter forslag om at se på
kalkmalerierne i vindueslysningerne, samt forslag om
træplantning på den store plæne syd for kirkegården.
Forslagene drøftes i kirkegårdsudvalget.
Birgitte Brink meddeler, at hun formentlig ikke kan
deltage i valgforsamlingen til menighedsrådsvalg 15.
september – men hun indgår fortsat i valgudvalget og
deltager i forberedelserne.
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Birgitte

