Menighedsrådsmøde den 19./08. 2020. Formand: K. W. Blad nr. 83.
Fraværende med afbud: Lene Larsen, Marianne Nagly og Lene Boesen.
Medarbejderrepræsentanten Kirsten Jensen deltager.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagens dagsorden.
Dagsordenen er godkendt. Pkt 4a: Ansøgning fra nørkledamerne.
4b: Ansøgning fra Danmarks Kirkelig Mediecenter.
4c: Forøgelse af gudstjenestefrekvens på Bolbro Plejecenter. Til beslutning.
2.Godkendelse af Jes Fomsgaards kunstneriske udsmykning af kirkens facade.
Rådet godkender Jes Fomsgaards kunstneriske udsmykning af kirkens facade.
Forretningsudvalget udfærdiger ansøgning til Ny Carlsbergfondet om økonomisk
støtte.
3.Bemærkninger fra revisor til kommende revisionsprotokol for regnsskab 2019.
Regnskabsføreren har gennemgået regnskabet 2019. Bolbro Menighedsråd godkender
regnskabet 2019 afleveret den 23 - 03 2020 12:56. Den foreløbige revisionsprotokol er
gennemgået. Formanden daterer regnskabsinstruks.
4.Postlisten.
Takkekort fra Jørn Svane og Rosa Pedersen. Tilbud om Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger.
4a: Ansøgning fra nørkledamerne.
Rådet bevilger 1555,00 kr. til forsendelse af gave til børnehjemmet på Grønland.
4b. Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter.
Rådet imødekommer ikke ansøgningen om støtte.
4c: Forøgelse af gudstjenestefrekvens på Bolbro Plejecenter. Til beslutning.
Rådet godkender, at der holdes gudstjeneste hver anden uge på Bolbro Plejecenter.
Der søges om midler i provstiet. Opstart i september.
5. Meddelelser fra formand og rådsmedlemmer.
Afslag på ansøgning om nyt lydanlæg. Formanden indkaldt til budgetsamråd.
Tilbud om foredrag om royale anekdoter. Skærmen i Føtex forventes i drift medio sept.
6. 2 kvartalsrapport. Til godkendelse.
Rådet godkender 2. kvartalsrapport.
7. Godkendelse af de faste indsamlinger ved Bolbro Kirke. Til Beslutning.
Rådet godkender de faste indsamlinger. Rådet beslutter, at der indsamles til
Døvemenigheden på 12. s. e. trin.
8. Fastlæggelse af årsindsamlingen i 2021. Til Beslutning.
Årsindsamlingen i 2021 bestemmes til at gå til Kirkens Korshærs varmestue i Bolbro.
9.Damekredsens konto flyttes over i menighedsrådets regi som en underkonto som
Damekredsen/Kirsten Madsen har fuldmagt over. Til beslutning.
Rådet godkender, at Damekredsens konto flyttes over som underkonto i
menighedsrådets regi.
10. Anskaffelse af videoredigeringsprogram. Til beslutning.
Rådet godkender anskaffelse af videoredigeringsprogram. Pris: 2500,00 kr. om året.
11.Forberedelse af valgforsamling/menighedsrådsvalget den 15. september 2020.

Valgbestyrelsen forbereder menighedsrådsvalget den 15. sept. kl. 19.00
12.Sogneudvalget.
Der er trykt nye flyers.
13. Kordegnetjenesten i kirken.
Kordegnetjenesten fordeles.
14.Dåbsudvalget.
I fremtiden udleveres et glashjerte ved dåb.
15.Kirkeudvalget.
Der er afholdt syn på kirken.
16. Musikudvalget.
Musikandagt er planlagt i sept. - okt. og nov. Fælles sangarrangement den 20. okt.
17. Præsteboligudvalget.
Syn på præsteboligerne den 2. sept. kl. 11.00 begyndende på Dybdevej.
18. Mødeudvalget.
Møde er afholdt den 18. august. Max. deltagerantal er 63 i kirke og sognehus.
19. Bladudvalget.
Deadline for dec. 2020 - jan. 2021 er 9. okt.
20. Kunstudvalget.
Få bemærkninger.
21. Menighedsplejen.
Møde er afholdt. Vedtægterne bør revideres. Der er ikke indkommet ansøgninger om
konfirmationshjælp.
22. Kirkeværge/kontaktperson: Ansættelsesforhold vedr. kordegn. Godkendelse af
ansættelse af ny kordegn.
Kirsten Bøg Jensen fortsætter som medarbejderrepræsentant.
Der sker ændring i kordegnestillingen. Rådet godkender, at ny kordegn ansættes pr. 1.
okt. 2020.
23. Præsterne.
Sommerbørnarrangementet er afholdt. Høstarrangement afholdes i kirken i zoner for
børnehaverne.
Jubilæumsudvalgsmøde afholdes den 22. sept. kl. 16.15.
24. Evt.
Der er sket skade på kirkens parkeringsplads. Trådløst internet er etableret i
Sognehuset.
Beslutning om lukket møde efter hvert rådsmøde sættes på næste dagsorden.
Referat ved Hans Jørgen Jeppesen

