
Jungshoved menighedsråd 2020 - 2024 

Sted: Jungshoved Kirke Dato: 26. januar 2021 Klokkeslæt: 19:00 
Mødetype Menighedsrådsmode 
Fraværende m/afbud 

Fraværende u/afbud 

Dagsorden/referat 

Hovedpunkt Beslutning 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 
Meddelelse fra de kirkelige 
myndigheder - Covid restriktionerne 
i henhold til de kirkelige handlinger 

Kørselsudgifter dækkes til testcenter for kirkens 
personale, en gang ugentligt. 

Økonomi 
A - Regnskabsinstruks 

B - gennemgang at årshjulet 

C - frigivelse af beløb til projekt kirkegården 

A- Godkendt og underskrevet 

B- ALN gennemgik årshjulet for 2021 

C- Tilbud fra LG er godkendt 

4 

Diverse vedtægter til underskrift 
A - vedtægt for sekretær 

B - vedtægt for kasserer 

C - vedtægt for regnskabsfører 

D - vedtægt for kirkeværgen 

A- Godkendt og underskrevet 

B- Godkendt og underskrevet 

C- Godkendt og underskrevet 

D- Godkendt og underskrevet 

Diskussion og vedtagelse af 
forretningsordenen og målsætning 

Formål 2020 - 2024: Menighedsrådet ønsker at fortsætte 
med at gøre Jungshoved Kirke synlig, vedkommende og 
rummelig for såvel den lokale menighed som for 
udefrakommende og turister. Vi Ønsker: 

- at sikre at der regelmæssigt afholdes gudstjeneste i kirken, 
og at der tilbydes kerneydelser i form af 
dåb, konfirmation, bryllup samt bisættelse/begravelse 

- at afholde arrangementer (foredrag, koncerter, udflugter, 
studiekredse, frilufts- og/eller 
aftengudstjenester, m.v.) 

- at udbrede kendskabet til kirkens historie, udsmykning og 
beliggenhed (Kirken har fået tildelt én stjerne i Michelins 
Grønne Guide og er tilmeldt ordningen "Vejkirker og andre 
åbne kirker", herunder som "Cykelvenlig Vejkirke") 

- at bevare den høje vedligeholdelsesstand for rejsestald, 
graverbolig og kirken 

- at Jungshoved Kirke skal være en god arbejdsplads 

- 	At fremme kommunikation fra kirken og dialog med 
sognets beboere og andre interesserede 

Forretningsordenen tilrettet og underskrevet 

6 
Orientering fra menighedsrådets 
medlemmer og udvalgene 

TM fortalte om nye konfirmandforberedelsestider. 
BP orienterede om projekt kirkegårdsrenovering. 

Menighedsrådsmøde 26-01-2021 side 1 af 2 



~fir Çlet,  

Jungshoved menighedsråd 2020 - 2024 

Status på kirkefondets projektet 
drøftelse tilbud om hjælp fra 

7 formidling af Anne Mette Liedecke Drøftedes 
Dall ,projektleder og formidler på 
Thorvaldsens samlinger, Nysø 

8 Møde med Allerslev menighedsråd Covid-19 har stoppet en del fælles arbejde! 

9 Næste menighedsrådsmøde Tirsdag den 16. marts 2021 klokken 19 til 21 

10 Eventuelt 

/ 
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