Menighedsrådsmøde:
torsdag den 22. oktober Kl.18.30 – 21.00

11. møde i kirkeåret 2020
Består af antal sider: 2

Sted: Kirkeladen

Menighedsrådet i Hune
Sogn

Indkaldt af KJ

Referat

Indkaldt er menighedsrådet
Dagsorden:
Afbud: Ingen afbud eller fraværende.
Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formand.

3. Nyt fra præsten.

4. Nyt fra kontaktperson.
Medarbejdermøde 14.oktober

Sekretær: Bente
I dennes fravær: Birgit

Beslutning:

Godkendes

Møde 28/10 med stiftet, provstiet, kommunen
og repræsentant for MR vedrørende nybyggeri i Hune i Kirkeladen.
Rådgivningsaftale med arkitekt vedrørende
restaurering af kirken under udarbejdelse –
denne skal godkendes af stiftet.
Svar til provstiet vedrørende anmodning om
uddybende forklaringer til restaurering af Hune Kirke udarbejdet.
Pårørende til Allehelgen inviteres til kl. 12,
hvor der udleveres buket og gravlys.
Der arrangeres juleaften Gudstjenester af
kortere varighed (30 min), hvor folk ikke synger og maks. deltagerantal på 60; men med
musik og et lille kor – og vi afholder en Gudstjeneste mere (kl. 11).
Nytårsaften afholdes to Gudstjenester med
maks. 60 deltagere.
Grandækning er påbegyndt.
Ny kistevogn taget i brug.
Næste medarbejdermøde onsdag 25/11.
MR håber koret snarest kommer i gang.

5. Kirkeværge.

2 nye vinduer og dør op til depotet udskiftet i
Kirkeladen. Ny reol på kontoret i Kirkeladen.

6.

Hanne B arbejder sammen med Pensionistforeningen om at komme i gang med Krolf til
foråret. Det kommer til at foregå på kirkens
areal bag graverhuset.
Der arbejdes med at arrangere en formiddag
eller eftermiddag, hvor der fremstilles julepynt
til kirken.
Vi arbejder på at flytte højskoledagen til andetsteds – evt. Kulturhuset eller Nordstjernen
af hensyn til deltagerantal.

Aktivitetsudvalg.

1

Vi påtænker arrangementer i januar og februar med forbehold pga corona.

7.
Økonomi

Tilgåede midler for budget 2021 fordelt – se
budgettet.

Vi beslutter at fortsætte med trykning hos
8.Kirkebladet.
Skal ”Huset Venture” udgive næste kirke- ”Huset Venture”.
blad

9.Hune Kirkes musikvenner.

10. Kirkegårdsudvalg
10 a Godkendelse af budget 2021

Punkt til næste møde: Vedtægtsændring for
kirkegården.
Hune
Sogns
Menighedsråd;
cvr-nr:
52076528, budget 2021, endeligt budget afleveret d. 22/10-20 kl. 21.43.

11. Eventuelt

Næste møde torsdag den
Møder og Kurser ved provstiet:

Begivenheds- og Mødekalender 2020
(opdateres løbende)

Hold jer orienteret på DAB og hjemmesiden: hunesogn.dk
Dagsorden udsendt den 20. oktober 2020

Underskrifter:
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Knud Jordansen

Hanne Bætz

___________________________________________________________________
Johanne Kaae
Leif Oredsen
________________________________________________________________
Bente M. Larsen
Nethe Oredsen
________________________________________________________________

Birgit Lundholm Jensen
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