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Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Godkendt

3. Gennemgang af dagsorden
valgforsamling – se bilag.

Dagsordenen blev gennemgået - og
opgaverne blev fordelt.
Anne-Marie forslås som ordstyrer.
Steen sørger for stemmesedler.
Gjern har 5 pladser og Skannerup 3
pladser.

4. Drøftelse af den videre proces
vedrørende farvevalg til Gjern Kirke.

Vi lægger op til at fortsætte
samarbejdet med farvekonsulenten, og
vi afventer udspil fra ham. Vi ønsker, at
han præsenterer sine idéer for
menighedsrådet.

5. Indhold i kirkebladet. Hvilke emner
kan vi tage op i forhold til indhold i
kirkebladet??

Der skal noget med fra renoveringen i
de kommende kirkeblade.
Idé om at bede lokale forholde sig til
aktuelle emner.

6 .Orientering fra præsten

Der kan rekvireres redskaber til
liturgidebatten fra Kirkefondet. Det
overvejes, om vi skal gøre brug af det.
Der er interesse for at etablere en
sorggruppe i sognet - evt. i samarbejde
med nabosognene. Der arbejdes med
at få det etableret, og der skrives om
det i det kommende kirkeblad.
Ønske om, at der laves rapportage om
renoveringen med billeder/film på
hjemmesiden.
Hvordan håndterer vi juleaften – med
kun en kirke. Vi tænker, at der bliver
behov for 3 juleaftensgudstjenester.
Det skal besluttes inden deadline for
det kommende kirkeblad.
Veloverståede konfirmationer
Livestreamingen fungerede godt.
Der skal sendes en hilsen til den nye
præst i Skorup/Tvilum.
Velkomst og tillykke med
familieforøgelsen. Hans Jørgen tager
sig af det.
Der er opstået skader forårsaget af
vandskade i præstegården. Der
undersøges mht forsikring,
Otto fraværende

7. Orientering fra medarbejdere.

8. Orientering fra andre.

Der sendt ansøgning til provstiudvalget
om at kunne bruge de overskydende
midler, som er tilvejebragt p.g.a. god
licitation, til f.eks. hynder til
kirkebænkene. Det er godkendt.
En god byggestart - tingene går efter
planen.
Budgetseminar.
Renovering af badeværelse i
præstegården er på det kommende
budget
Kirkehøjskoleaftenerne gennemføres.
Den kommende uden spisning. Det
undersøges, om vi kan flytte
kirkehøjskoleaftenen i november til
hotellet, Her er plads til flere, og der
kan igen blive fællesspisning..
Der skal styr på, om der kan afholdes
korkoncerter og De Ni Læsninger med
kor til jul.
Sogneudflugten gennemføres
Juleaftensgudstjeneste.

9. Punkter til næste møde.

10. Eventuelt.

