
Referat MR møde, d. 6. januar 2022 

1. 18.30-19.00 fællesmøde med Føvling ang. ekstra medarbejder.


Ref. 	 Vi ansætter ekstra medarbejder på 30 timer i perioden 1/4 - 30/11 2022.


2. Nyt fra Åse, feed back på julegudstjenesterne, hvordan går det med at falde 
til osv.


Ref. 	 Åse fortalte om de velgennemførte julegudstjenester, der foregik udendørs. 	
	 De fremmødte til nytårsgudstjenesten bifaldt initiativet med champagne. 	 	
	 Trods corona var fremmødet flot. Åse er faldet godt til. Tilmelding til 		 	
	 konfirmationer er i gang. Det skal foregå via folkekirken.dk. I corona-tiden 		
	  korter Åse gudstjenesterne af ved at udelade læsning fra GT. MR bakker op 	
	 om at udelade altergang ved første gudstjeneste på søndage med 2 	 	
	 gudstjenester. 


3. Årsberetning ved Helle (I får det tilsendt onsdag)


Ref.	 Udkastet godkend med små tilretninger.


4. Evt. nyt fra kasseren v.Birthe


Ref.	 Vi afventer regnskab 2021 og kvartalsregnskab for 4. kvartal 2021.


5. Nyt fra præstegårdsudvalg v. Anna: Beskæring af træer, serviceaftale på 
varmepumpe og genvex i Præstegården.


Ref.	 Der bliver bestilt firma til beskæring af træer på præstegårdsområdet og 	 	
	 kirkegården. Lone 	sørger for bestillingen af firmaet. Peter inddrages i 	 	
	 beslutninger vedr. 	præstegårdshaven. Vi sørger for serviceaftaler på 	 	
	 varmepumpen og genvex i præsteboligen. Garageporten er repareret. 


6. Opfølgning på at få konfirmandstuen brugt mere og vil det evt. være muligt, 
at præsten kan give tilladelse til begravelseskaffe af humanitære årsager.


Ref.	 Anne har lavet en forespørgsel hos forsamlingshuset om deres holdning. Vi 	
	 er meget opmærksomme på problematikken ved. konkurrence med 		 	
	 forsamlingshuset. Punktet behandles på senere møde i Mr og på 	 	 	
	 fællesmenighedsrådsmøde.


7. MR udflugt i foråret v.Helle


Ref.	 MR bakker op udflugt med fælles socialt indhold i foråret. Helle arbejder 	 	
	 videre med 	projektet.


8. Projekt Kirkegårdsvandringer/fortællinger v.Helle 




Ref.	 Der findes personer til Nim og Underup kirke. Der laves plan med datoer 	 	
	 som offentliggøres. Helle arbejder videre med sagen.


9. Projekt Himmelske Rytmer v.Helle 


Ref.	 MR bakker op om projektet. Helle arbejder videre med sagen. 


10. Kirkekaffe m.m. Hvordan får vi gang i noget mere?


Ref.	 Når corona-situationen tillader det optimeres indsatsen for at holde 		 	
	 kirkegængerne til kirkekaffe. Det foregår i begge kirker i våbenhuset. Ved alle 
	 aftengudstjenester afholdes kirkekaffe. Der udover ved nogle andre 		 	
	 gudstjenester. I tilfælde af godt vejr placeres bord udenfor kirken. En - gerne 	
	 to - fra menighedsrådet står klar med kaffe og opfordring til at blive. 	 	
	 Deadline  31.jan. for indlæg til kirkebladet.


11. MR møder resten af året (Helle medbringer ny kalender m.forslag)


Ref. Kalender tilrettet og godkendt. Helle sender rettelser ud.


12. Evt.  
Varme i Underup Kirke. Problemer i perioder med frostvejr. Keld, Anna, Lone 
undersøger sagen. De inddrager energikonsulenten. 


	 Lys på Nim Kirke. Elektrikeren mangler en lampe. 


	 Gulvvasker indkøbt i fællesskab med Tamdrup.
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