Egense Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Mandag den 18. januar 2021 fra kl. 18.00 20.00

Blad nr. 2021Sted: Konfirmandstuen Egense Præstegård
Bemærk ingen fællesspisning
Der serveres kaffe og en tår at drikke

Formand Torben Poulsen

Dagsorden
Pkt. 1 Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
Pkt. 2 . Godkendelse af fældning af de fem asketræer
på kirkegården betales af de frie midler. Se vedhæftede
tilbud. Fældning af træerne var på synsforretning i
2020, provstiudvalget vil ikke betale for fældningen.
Pkt. 3 Den nye ferielov – samtidsferie. Der skal
besluttes om ansatte kan holde ferie på forhånd.
Pkt. 3 Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Vedtægt for valgt kasserer
Vedtægt for Kirke og kirkegårdsudvalg
Vedtægt for kirkeværgen
Vedtægt for kontaktpersonen
Vedtægt for regnskabsfører
Forretningsorden for Egense sogns menighedsråd
Forretningsorden for fællesmøder
Vedtægterne er vedhæftet
Pkt. 4 Gennemgang og godkendelse af
regnskabsinstruks.
( provstiet har endnu ikke godkendt honorar – derfor er
instruksen ikke vedhæftet)

Orientering:
Pkt. 5 Orientering fra udvalgene:
Pkt. 6 Kontaktpersonen
Jettes overarbejdstimer i forbindelse med
juleaftensgudstjenester.
Pkt.7 Formanden
Om og tilbygning af /konto/køkken v.
konfirmandlokalet Egense præstegård.
Licitation fredag den 22. januar 2021 kl. 10.00 i
konfirmandlokalet. Grundet Covid 19 situationen overværelse af max. en person fra hver af de bydende,
der måtte ønske at være til stede.

Beslutning

Besøg af arbejdstilsynet gik godt. Vi har fået en smiley!
Orientering om staudebedene på kirkegården
Kommende kurser for menighedsrådsmedlemmer

Pkt. 8 Præsten
Pkt. 9 Meddelelser i øvrigt
Pkt. 10 Eventuelt

Møder 2020
Møder i 2021 – den 2. onsdag i måned – dog ikke i juli
og december.
Onsdag den 13. januar – flyttet til den 18. januar
Onsdag den 10. februar
Onsdag den 10. marts
Onsdag den 14. april
Onsdag den 12. maj
Onsdag den 9. juni
Møderne begynder med fællesspisning kl. 17.30 –
derefter møde kl. 18.00
Alle møder er i konfirmandlokalet.

