
Menighedsrådsmøde for Veflinge Kirke d. 4. november 2020

Tilstede: Doris, Anette, Lene, Djina, Gunnar, Vagn og Bente. Majbritt deltog i punkt 1
Afbud fra Martin han holder ferie. Afbud fra Lene

Godkendelse af budget. Egon fremlagde budget for 2021. Veflinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
59003917. Endelig budget er afleveret d. 04-11-2020 kl. 19.09.6
Kvartalsrapporten er godkendt.  Et depositum til forsamlingshuset overføres til lejeudgift. 
Revisionsprotokollatet er gennemgået, ingen særlige bemærkninger. Egon fortsætter som kasserer 
efter aftalt honorar.

1. Maibritt kommer og orienterer om sogn.dk/Veflinge. Siden hvor alt om sognet bliver 
offentliggjort herunder referater fra menighedsrådsmøderne.  

2. Orientering ved medarbejder rep. Er startet med at grandække og det går fint. Fælles 
morgenkaffe er udsat grundet COVID-19 til efter nytår.

3. Orientering ved præsten: Forslag til gudstjeneste – i hallen kl. 15.00. Der skal dog søges hos
provsten. Biskoppen anbefaler det ikke. Vi snakker om at holde et par korte andagter 
udendørs. Dog kan der komme restriktioner på grund af COVID-19. Nærmere informationer
senere. 

4. Orientering ved kirkeværge: dokumentation vedrørende gravsteder drøftet.

5. Orientering ved kontaktperson
1. Personalehåndbog – vi arbejder videre på sagen.
2. Vedligeholdelse og Ordensreglerne for plænegravsteder på Veflinge 

kirkegårde er godkendt.
3. Vedtægter for Veflinge Kirkegård skal redigeres.

6. Orientering ved formand

Præstegården -ser fint ud og haven skal ordnes når renoveringen er overstået. 
Forsikring penge fra præstebolig vedr. vandskade – udbetalt.
1 møde i det nye menighedsråd – konstituerende møde d. 11. november 2020
Julehjælp lægges på hjemmesiden
Nyt vedr. øver orgel -udsættes til næste møde.
Samling som vi plejer med personalet til jul. – søndag d. 20. december 2020 efter 
gudstjenesten i bålhytten. 

Vi har nogle punkter som vi nok skal tage med til det nye menighedsråd
Legat hvad skal pengene brugs til. Er der blevet tænkt 9000 kr. 
Kiste bærelaug, Skovbegravelsesplads, Personalehåndbog 

7. Kirkeskoven – går stille og roligt.


