
                                                                                        Simmelkær d. 2. april 2020 

Referat af menighedsrådsmøde berammet til tirsdag den 2-4-20  
 
Dagsorden. 

 Protokol nr. 3 i kirkeåret 2019/20 
1. Velkomst og fremmødte. 

 
Mødet er på grund af forholdsregler imod 
Corona smitte afviklet dels over telefonen og 
dels ved rundsendelse af mails til Anne, 
Margit, Jon, Gitte og Kirsten 

2. Gennemgang og godkendelse af 
regnskabet for 2019. 
Se bilag: 
Årsregnskab 2019, Økonomiportalen 
Resultatdisponering 
Byggeregnskab 

 
 

Regnskabet er gennemgået og godkendt med 
dette stempel: 
Simmelkær Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
11427014, Regnskab 2019, afleveret den 
020420 kl. 09.46.42 

1. Meddelelser fra formanden. 
 

Økonomikonsultation i provstiet mandag den 
4. maj kl. 9.00-9.30 (Kirsten har nok ikke 
mulighed for at deltage). 
 
Gitte og Jon har sammen med Steen Lauridsen 
gennemført det årlige kirkesyn. Rapporten er 
afleveret til provstiet. 
 
Spørgeskema vedr. forsikring ligger klar til 
besvarelse på DAPen. Erik besvarer 
spørgsmålene. 
 
Jon har opmålt kirken og sat skilt på døren 
med annoncering af, at der max må deltage 24 
person ved en begravelse i Simmelkær kirke. 
 
 
 
  
 

2. Meddelelser fra sognepræsten. 
 

Forårets konfirmation er foreløbig udskudt til 
lørdag den 13. juni 



3. Menighedsrådsvalg 2020 
Hvad skal vi have forberedt inden mødet 
den 12. maj? 
 

Kirsten har meldt tilbage, at vi ønsker at 
deltage i den fælles annoncering 

4. Status vedr. kirkerenovering Kirsten har 3 gange uden at få svar skrevet til 
arkitekt Jens Baumann. 
Først efter en telefonisk rykker fra Jon, har vi 
fået en mail med en bemærkning om, at Jens 
vender tilbage til os, når han har fået overblik 
over Coronakrisen. 
Telefonisk til Jon, har Jens givet udtryk for, at 
han ikke har overholdt sine aftaler med os om 
licitation, fordi han først skulle have styr på 
nogle personlige problemer. 
 

5. Nyt fra udvalg. 
 
Fællesråd. 
Repræsentantskabsmøde i Fællesrådet, 
torsdag d. 16/4 kl. 19.00. 
Herunder forslag til kulturaftner 
2019/20. Medbring gerne gode ideer. 
 
Kirkegårdsudvalg. 
 
Kirkeblad. 
 

Udsættes til næste møde 
 
 
Mødet udsættes 
 
 
 
 
 
 
Kirkebladet er gjort klar til trykken 

3. Arrangementer.  
 
Tirs. 31.marts kl. 19.00 sangaften i 
Kirkehuset 
 
5. april Palmesøndag kl. 11.00 
familiegudstjeneste 
 
Konfirmation fredag d. 8. maj kl. 11.00 
Hvem modtager telegrammer? 
Telegrammer til konfirmander. 
 
 

 
 
Den planlagte sangaften er aflyst/udskudt. 
Resten drøftes senere. 
 
Aflyses 
 
 
Flyttes til lørdag den 13. juni 

6. Evt. Intet 



Godkendelse af referat med underskrift 
 
Referatet bliver først underskrevet, når 
menighedsrådet mødes efter Coronakrisen 
 
 
 
 
 

 

 


