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Referat fra menighedsrådsmøde den 26.2.2020 Protokolark 143
Til stede var: Anne B. Jacobsen, Signe Paludan, Helle Henriksen, Eva
Krogsgaard Jensen, Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Uffe Contemunde
Petersen, Ella Frandsen, Jette Knudsen.
1. Ole Thestrup Hansen gennemgik modtaget post og mails.
Rådet giver tilladelse til, at præsterne kan bruge den nye bibel, selvom
den endnu ikke er officielt autoriseret.
Ole og Eva deltager i indledende budgetsamråd den 1. april i Bellinge
Sognehus kl. 19.00
2. Formanden gennemgik dennes deltagelse i valgkursus. Menighedsrådsvalget foregår i 2020 på en helt anderledes måde end ved tidligere valg.
12. maj skal der afholdes orienteringsmøde. Selve valget foregår ved en
valgforsamling, hvor der skal følges en fast procedure.
3. Ole gennemgik betalingsaftale med væverne angående kortæppet. Betalingen skal ske i tre rater: 1. rate: 1. marts 2020, 2. rate: 15. maj 2020,
3. rate: ved aflevering af tæppet.
Pålægning af tæppet betales separat.
4. Eva gennemgik udkast til årsregnskab for 2019 samt budgetformål.
Forberedelse til orienteringsmødet den 12. maj kl. 19.00 i forsamlingshuset:
a) Rådet mødes den 12. maj kl. 18.00 i forsamlingshuset for at opsætte
nogle borde og stole.
5. Ole orienterede om mødet med væverne i kirken den 21. februar.
Væverne fortalte, at der under det nuværende kortæppe er et betongulv.
Inden det nye kortæppe skal pålægges, skal der lægges en 2 cm tyk træ-
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plade. Oven på dette lægges et filttæppe og oven på dette selve kortæppet, som pålægges af vævernes faste tæppe-pålægger.
Selve kortæppet skulle være færdigvævet senest 31. juli.
Der skal være et bryllup i kirken den 14. august, så det blev aftalt, at kirken først kan lukkes i en kort periode derefter, mens kortæppet pålægges.
6. Væverne inviterede menighedsrådet til at besøge Statens Værksteder for
Kunst for at bese væveprocessen. Væverne kan den 29. maj og hele uge
26. Der var på mødet stor interesse fra flere af rådets medlemmer for en
sådan tur.
7. Davinde kirke på Facebook. Helle orienterede om, at det havde været
umuligt for hende at oprette en sådan gruppe.
8. Kommende arrangementer: Det blev besluttet, at det planlagte møde
med Davinde Beboerforening skal afholdes den 22. april kl.19.00 i
forsamlingshuset. Erik laver en skrivelse, der kan udsendes til Beboerforeningens bestyrelse.
9. Eva oplyste, at hun havde overført et mindre beløb pr. mobilpay til
rådets konto for at afprøve mobilpay-ordningen.
12. Dato for næste rådsmøde blev fastsat til 26. marts 2020 kl. 18.30.

