
BÆKKE MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 8. september 2021kl. 18.30 i konfirmandhuset
82021-08
Til stede: t{iuU:l , \Lr,ur, 6ve ,tt*U, OOvc.

Afbud: 1\t*vi,cuurc, ir"w1tt

Dagsorden
Pkt.
08.01 Godkendelse af dagsorden

08.02 Siden sidst

08,03 Printer

08.04 Diakoni
- I henhold til referat 82027-06

08,05 Bække sangkor
- Kirke i december

08.06 Samarbejde med skole

Punkt ang. MR-opgaver flyttes til
novembermøde.

Punkt ang. arbe;dsmiljø tilføJet
- Der har været budgetsamrådsmøde
og provstivalgsmøde

- Rammebevillingen til driften er tildelt
og der er bevilliget til blytag på kirkens
sydside.

- Tirsdag 21. september er der fælles
orienteringsmøde ang. fremtidig struktur i

provstiet. Mødet er på Askov Højskole kl.
19.00-21.00

- Arbejdet på de nye hynder til kirkerne går i

gang i starten af oktober.

- Skolen har spurgt om bus til RAMS som vi
plejer. Det er allerede på budget, så det er der
sagt ja til.
- 43printeren er gået i stykker og kan ikke
laves, Det vurderes at den ikke bruges nok til
at blive erstattet. Der er stadig A4printer.
Hvilke former For diakoni kunne vi tænke os at
arbejde med?
- Vi holder fast i julehjaelpen til børnefamilier,
og at fællesspisningen i forbindelse med
gudstjenester er gratis
- Blomster til de ældre i 2O2O og 2027 var
godt modtaget kan være noget vi fortsætter
med. Tages op på faellesmøde i oktober.
- Sogneeftermiddagene er diakoni.
- 9. december i kirken kl, 19.00

- Mira snakker med skolen om evt.
skoletjenester
- Heidi kan købe sodavand og saette i

konfirma ndhuset.
- Lene køber pizza og afleverer i våbenhuset

Gennemgået

T 0.**
Beslutning Ansv

08. 07 Børnegudstjeneste 9. september.
- Hjælpere

OB.0B Men ighedsråds-/ kirkeligt arbejdsmiljø

08.09 Fastsaettelse af honorar
- Formand
- Kasserer
- Kontaktperson
- Kirkeværge

Gennemgået

08.10 Personale- og MR-gave ved mærkedage. Gennemgået

08,11 Personale - Lukket møde.

08.12 Eventuelt

Heidi Poder

Ove Hørlyck 'uie t{+åJL
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Lene Nielsen

Niels Nielsen

Mira Bang Pedersen


