
MENIGHEDSRÅDSMØDE - LØSNING KIRKE

Onsdag d. 26. januar 2022 kl. 18:00 i Løsning Kirkecenter

Indkaldt af Jacob Honoré Broberg onsdag d. 19. januar

Tid Dagsorden punkt Dagsorden uddybning

18:00 Kort bøn v/Jacob

18:05 1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse af referat

3) Meddelelser / Efterretninger 1. Provstiudvalg ansøgt om:
a. 30.306 kr til pengeskab til alterkalk og bægere v/Ellen
b. 30.590 kr til udskiftning af vandhane på kirkegård v/Ellen
c. 15.000 kr til selvrisiko ved indbrud v/Rikke
d. 10.180 kr til headset mikrofoner til præster v/Jacob

(bevilget)
e. 3040 kr til kormikrofoner til julekor v/Jacob (afvist)
f. Timeopgørelse for Teenkirke/Korning teenklub. Hele det

ansøgte beløb er givet i december.
g. Fornyet ansøgning fra orgeludvalg med opdateret

materiale
2. Hilsen givet til ny præst i Ølsted
3. Menighedslejr aflyst
4. Klubber for børn og teenagere har modtaget støtte
5. Foredragskatalog fra stiftet modtaget, ikke noget relevant

18:10 4) Ansøgning om tilskud til
tværkulturelt arbejde

Bilag A Al Massira kursus ansøgning v/Jacob
Mål: Beslutning, Jacob følger op

18:18 5) APV orientering Bilag B APV 2021-2022 Prioritering og handlingsplan
Løsning og fælles del fremlægges v/Rikke
Enkelte punkter overdrages til respektive udvalg, også ift. Syn
Mål: Orientering og overdrage til respektive udvalg

18:30 6) Betalt lejrdeltagelse for
ansatte

Bilag C Betaling for lejrdeltagelse for ansatte
Forslag om korrektion af beslutning fra 2019 v/Jacob og Birgit
Mål: Beslutning om opdaterede regler

18:40 7) Aktiv brug af den gamle
klokke

Bilag D Aktiv brug af gammel klokke
Forslag om at tage den gamle klokke aktivt i brug v/Conny
Mål: Beslutning og overdrage til kirkegårdsudvalg

18:50 8) Foredrag om yngste klokke
ved Erik Kure

Bilag E Tilbud om foredrag
Skal vi arrangere sådan et foredrag? Maks beløb? v/Conny og
Jacob
Mål: Beslutning og overdrage til aktivitetsudvalg

19:00 9) Kursusrække i 2023 sammen
med MF

Bilag F Fælles kursus med MF i 2023 og Bilag G Eksempel
på kursusprogram med MF fra Kbh
Ved Sune.
Mål: Orientering/beslutning og overdrage til præster

19:10 10) Diskussion om prioritering Hvordan skal vi prioritere mellem nuværende arrangementer,
koncerter mm. v/Jacob
Mål: Kort snak, afsmitning på kommende budget, orientere
Line
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19:20 11) Siden sidst / Udvalg

a) Præsterne

b) Kontaktperson Herunder: Lønforhandling afsluttet og orientering om møde
med Jacob Lysemose

c) Kirkeværge

d) Kirke- og kirkegårdsudvalg Herunder: Orientering om status på kirkegårdsgrund

e) Kirkecenterudvalg

f) Orgeludvalg

g) Aktivitetsudvalg

12) Kalender
a) Distriktsforenings generalforsamling mandag d. 21. februar kl 19:00 i Løsning kirkecenter
b) Næste menighedsrådsmøde onsdag d. 23. februar kl 19:00
c) Møde med biskop for hele provstiet torsdag d. 24. februar kl 16:30-21:00 (tilmelding 11/2)
d) Datoer for syn af kirke/kirkegård og kirkecenter?

19:45 13) Eventuelt

20:00 14) Nytårskur hos Sune Saturnvej 69, 8723 Løsning
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