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Dagsorden Beslutning

Fraværende Jens Jørgen Poulsen

Godkendelse af dagsorden Godkendt

'l ) Budget og regnskab l-a-b.

2) Efterretningssager

2.1 Håsum Kirke - status

2.2 Kølekapel

Der er blevet bevilliget '157.800,00 til aflastningsklokke.
Arkitekten kører videre med sagen. Pengene skal bruges i

indeværende år.
Nationalmuseet kommer igen 24. februar og kigger på kirken
i forbindelse med skimmelsaneringen.

Der er kommet en rapport angående forsøget med
kølekapel. Tinglysningen er endnu ikke på plads.

3) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kasserer

3.5 Kirkeværge

3.5 Personalerepræsentant

3.6 Præsten

Arrangementet i februar med Carsien om 70'er musik
aflyses grundet corona.
Tøndeslagning 14. februar aflyses. Fastelavnsgudstjenesten
klokken 14 bibeholdes.
Skærtorsdagsfrokosten for menigheden forventes ikke
afholdt.
2. påskedag pyntes en af kirkerne ekstra flot op og der vil

efter gudstjenesten 10.30 være "åben kirke" i4-5 timer hvor
man kan nyde synet og stemningen i kirken. Udvalgei vil
gerne afspille streamet musik under arrangementei.
Kirkevandring i maj mellem Brøndum og Hvidbjerg kirker

klokken 19.00-21.30. Der indledes med andagt og orgelspil i

Brøndum og afsluttes med andagt i Hvidbjerg.

l.a.b.

Stillingen som kirkesanger er slået op.

l.a.b.

Der skal indhentes tilbud på ny låge til Brøndum Kirkegård.

l.a.b.

Skal indgå i et team-samarbejde med præsterne i Rødding,
Balling, Oddense omkring koordinering af ferie og fridage.
Grundet corona-situationen skal årets konfirmander tilbydes
en alternativ konfirmationsdato i efteråret.
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4) Sager til behandling

lndkøb af højtaler

4.2 Støtte til DKM
Danmarks Kirkelige mediecenter

4.3 Bidrag til portrælmaleri

4.4 DSU støtte?

Det godkendes at der indkøbes en højtaler med mikrofon.
Der afsættes max. 5000,00 til indkøb. Kassereren påtager
sig opgaven.

Der ydes 1000,-

Der tages kontakt til provsten inden bidrag gives.

Der ydes 500,-

5) Til drøftelse/orientering

5. 1 Projektor/f ilmforevisning

5.2 Konfirmandudflugt

5.3 Konfirmandgave

Der skal kigges på projektoren i konfirmandstuen.

Datoen er 9. marts. Hvis udflugten bliver til noget, skal der
bruges nogle frivillige.

Er der styr på.

6) Eventuelt

6.1 Kaffehold til MR-møder Kommer til at fremgå af dagsordenen hvem der er på.

7) Næste møde Onsdag 24. februar

Hvidbjerg den 26.01.2021
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