Menighedsrådsmøde Nim-Underup 10. decenrber 2020
Tilstede: Hette Tiphede Snedker, Birthe lensen, Joskim Bomberg Andersen, Keld Henry lllemonn, Ann Hussmann
Hansen, Annø Kudsk, Lane Ladegård {personalerep.) Peter Lynggøørd Uth
F rovæ re

nde : Atto Ba rch -An d e rse n

t. Godkendelse af daesorden
Dagsorden godkendt med et par"tilføjelser under eventuelt.
z Godkendelse af referat fra 5.11.20

Referat godkendt.
3

lnformationer fra Peter:
Der er komrnet nye vejledninger fra stiftet om corona. Det kan få betydning efter nytår,
blandt andet for kotrfirmander, men indtil da har vi ikke noget i kalenderen, der bliver

påvirket.
Udendørs juleaftensgudstjenester bliver annonceret i forskellige medier. Der er brug for lidt
hjælp på dagen, Birthe giver derfor en hånd i Nirn med pavillon, Keld hjælper i Underup.
4 lnformationer fra Lone

Det gamle klaver i Nim kir"ke skal fjernes. Vi for"søger i første omgang at få fjernet det gamle
klaver med hjælp fra frivillige. Lykkes det ikke må vi betale os fra at få det fjernet.
Kirkegårdspersonalet har været t!l 1. hjælpskursus.
5 Opfølenins på kontakt

til frivillise oe bvggesagkvndise

Niels Jensen er byggesagkyndig i Nim.

Dennis Mortensen er byggesagkvndig i Underup.
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budget/ økonorni

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2O20 er godkendtBirthe orienterede om regnskabsinstruksen, samt processen med at lægge de to kirkekasser
sammen. Birgitte Søhoel inviteres med til mødet i marts så regnskabet kan
Følgende disponeringsgrænser er vedtaget: Graver 3.000,- kr, praest 10.000,- kr
z PR (facebook oe hierurneside) hvordan griber vi det

an?

.

Nims facebook onrdøbes tii Nim-Underup kirke, r.i-i.s*u&J

Koder til hjernmesiden sendes ud af Peter.
8 lgangværende planer for området loag Nim Kirke
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De gamle planer-for trekanten mod syd skal revideres i

foråret og projektet kan eventuelt

tages op igen.
Der blev orienteret om de gamle planer for arealet nord for Underup kirke.
9 lnvolverins i kommgnde aktiviteter, herunder: To sogne. et menighedsråd. Hvordan sikrer vi. at alle er

t
,.9ta3* ^r
Anna køber ind til og hjælpelmed nytårsgudstjeneste i Nim 31/12 kl. L5.
L0 Forslag

til aktiviteter i det nve år
Flere pilgrimsvandringer rned forholdsvis korte ruter ønskes. Vi forsøger at have forslag klar
tii næste kirkeblad.

lde: Praktiske ad hoc opgaver i byen, som man kunne mødes for at udfører, med en kop kaffe
enten før eller efter.
1.1

Datoer for fremtidise møder
9. februar kl. 19 i konfirmandstuen. I fald regnskabet ikke er færdigt

til næste møde, skal der

også være et møde i marts.

t2 Fremtidist arbeide med visioner tbr vort nve menighedsråd
MR vil lave en samlet vision for de

to sogne

13Evt.
Lvs på Nirn kirke

Kursus

fgl nve MR-medlemmer

Der er kursus 2311.

Referat ved Peter Uth
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