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Beder Menighedsråd
Beslutningsprotokol, ordinært
møde
Dato: 21. januar 2020, kl. 20.45
i Malling Sognegård

Fremmødte:
Brian Ravn Pedersen
Else Marie Fisker
Helga Voigt
Ib Hauge Mathiassen
Kristen Dybdal
Lars Romby
Lis Nissen (medarb. rep.)
Marianne Rolander
Ruth Brohus

Afbud:
Knud Jespersen

Referent: Marianne Rolander

Tilhørere:

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af ny vedtægt
for kasserer.

Den nye vedtægt blev godkendt. Den eneste ændring er, at det pr. 1.
januar 2020 er Regnskabskontoret i Holme, der fører regnskabet.
Keld Østergaard er ny regnskabsfører.

3. Drøftelse af ny vedtægt for
kirkegården.

Kristen Dybdal orienterede om de ændringer, der ligger til grund for,
at vedtægten skal ændres. Den tages op til endelig beslutning på
marts mødet.
Der er nu udarbejdet en ny pjece om Beder Kirkegård. Pjecen blev
omdelt. Redaktionsudvalget (Helga Voigt) finpudser teksten. Både
pjece og prisliste lægges på hjemmesiden, hvorfra de så kan
downloades.

4. Drøftelse af forslag om
ændring af vedtægt for
redaktionsudvalget.

Navnet på udvalget ændres fra redaktionsudvalget til
kommunikationsudvalget. Udvalgets opgaver med videre blev
drøftet. Helga Voigt deltager i møde d. 4. februar, hvor principper
for det fremtidige arbejde tilrettelægges. Endelig beslutning om
vedtægten tages på marts mødet.

5. Drøftelse af mulige tiltag
imod tyveri fra kirkegården.

Else Marie Fisker kontakter Landsforeningen af Menighedsråd for at
høre, om de har nogle forslag til at imødegå tyveri fra gravsteder.
Tilbagemelding til marts mødet.

6. Orientering fra
a) Formand/Næstformand

Formanden: Beder Menighedsråd er blevet frikendt for ansvar i
forbindelse med den verserende arbejdsskadesag.
Næstformanden: Lars Romby orienterede om et arrangement, som
er kommet fra kommunikationsmedarbejderen i Aarhus Domkirke.
Der er på DAP’en forskellige indbydelser. Nærlæs dem.

Karen Agersnap deltager Mallings
menighedsrådsmøde. Deltog fra
kl. 21.50 hos Beder.

b) Præsterne

Intet at referere.

c) Kasserer

Der kommer nye retningslinjer omkring udlæg m.m., men indtil
videre gøres det som vanligt. Ændringerne skyldes overgangen til
Regnskabskontoret.

d) Kontaktperson

Der er fælles personalemøde i Beder tirsdag d. 25. februar kl. 10.00.

e) Medarbejderrepræsentant

Intet at referere.
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f) Aktivitetsudvalget

Intet at referere.

g) Gudstjenesteudvalget

Der er ønske om et emnemøde, hvor fremtidig liturgi skal indgå,
herunder muligheden for indførelse af stillebøn.

h) Kirke- og
kirkegårdsudvalget

Har været på vandring på kirkegården. Ros til kirkegårdens
medarbejdere.

i) Præste- og
sognegårdsudvalget

Den irriterende dobbeltlyd via højtaleranlægget skulle være forbi.
Der er udarbejdet en opdateret vejledning til AV-udstyret.
Hjertestarteren kommer på en offentlig hjemmeside. Der kommer
ny udstiller i sognegården i løbet af foråret. Den nuværende udstiller
Peter Nors vil forære menighedsrådet et billede efter eget valg. Det
overvejes, om vi skal købe et billede mere. Beslutning tages på
næste møde.
Menighedsrådet besluttede at købe 1 af billede af Eva Dahl, som
tidligere har udstillet i sognegården..

j) Redaktionsudvalget

Intet at referere.

7. Eventuelt

Intet at referere.

8. Beslutningsprotokol,
gennemgang og godkendelse

Referatet godkendt.

Underskrifter:
Else Marie Fisker

Helga Voigt

Ib Hauge Mathiassen

___________________________ ___________________________ _________________________
Knud Jespersen

Kristen Dybdal

Lars Romby

___________________________ ___________________________ _________________________
Marianne Rolander

Ruth Brohus

Brian Ravn Pedersen

__________________________

__________________________

_________________________

Karen Holm Agersnap
__________________________

