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Dato:22. april2020 Blad nr.29

Afbud: lris Tommerup Formandens initialer: BB

Dagsorden Beslutning

l.Godkendelse af daesorden oe velkomst til
Preben

Dagsorden godkendt.

Velkommen til Preben, som treder ind i ridet,
efter, at vi har mistet Tove Maul Lauritsen.

Vi holder et Ojebliks stilhed for Tove.

2. Godkendelse afirsregnskab 2019

(30 min) BILAG

Regnskabet 2019 og Resultatdisponeringen er
behandlet og godkendt med stemplet afleveret d.

2L.O4.2020k|. L4.20.

Godkendt pi telefonmode.

3. Sogneprasten har ordet (5 min) Annelise og Birgit er P-vagter til Drive-ln
gudstjeneste pd sOndag. Bo Linnebjerg stir for
lyden. largen l6ner ladvogn som Anne og Henrik

kan vere p6.

Viarbejder p6, at konfirmationen kan gennemfores

d. 14. juni.

Orienteringsmodet ang. MR-valg er rykket til 9. juni.

4. Joreen har ordet ( 5 min) Gravere har varet hjemsendt i begyndelsen af
corona-nedlukning men har f6et lov til at arbejde

igen udendors under hensyntagen til restriktioner.

Der har varet problemer med jordsetninger pga.

regnvejret i februar.

Mureren er bestilt til at lave 6stgavlen.
Det kommunale vand er ikke lavet endnu. Smeden

har rykket pi det.

Hoveddoren til Kirkely er udskiftet p& reklamation,

da den, der var sat i, var for ddrlig.

5. Siden sidst (15 min)

a. Fordeling af de opgaver som Tove Lauritsen

havde (rep i FDF, kontaktred, ddbsklude)

Ansettelse i Toves timer?

b. Ny kirkevarge (tilsyn kirke, kirkegdrd og bygning)

a. Reprasentant i FDF: Annelise. +

Kontaktridet: Jorgen og Anne. largen giver besked

til kontaktridet.
Dibsklude: Annelise

Ansettelse: lngen ansettes pt.

Minikonfirmandhjelper: Annelise

Kalender til ud16n af Kirkely: Jdrgen

Forplejning til menighedsridsmOder: lnger

b. Preben.



5. Kommende arrangementer (15 min)

a. Emner til Sogneaftner - forslag.

Ole Lindskov - countrymusik

Anders og Henriette Hald - Tyrolermusik

Musik for de unge

7.Evt.

Naste menighedsridsmode er tirsdag d. 25. mai kl. 19.00 i Kirkely

llskov d. 22. april2OTO

Birgit Burla, tilstede Kaj Hagelskaer, tilstede

Preben Laursen, tilstede lnger Rasmussen, tilstede

lris Tommerup, ikke tilstede Annelise Mikkelsen, tilstede

Anne Linde Fgrgaard, tilstede

Jeg dokumenterer med min underskrift Uf. 55 i retsinformation) at ovennavnte personer, undtagen lris Tommerup,
der var akut forhindret ved telefonmodet, at de tilstedevarende godkendte irsregnskabet 20L9 og
resultatdisponeringen med stempel som navnt i referatet. L. suppleanten Preben Laursen er indkaldt som medlem i

stedet for et afgiet medlem, og 2. suppleanten var sygdomsmessigt forhindret. Vi har derfor ikke haft mulighed for
at vare mere fuldtallige end vi var.

Birgit Burla Johansen, formand for llskov Menighedsrid
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