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Referat fra menighedsrådsmøde den 26. maj 2020

Protokolark 145.

Til stede var: Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen,
Helle Henriksen, Uffe Contemunde Petersen, Ella Frandsen, Signe Paludan, Jette Knudsen.
1. Ole gennemgik modtaget post og mails: Dokument fra provstiet om
baggrunden for, at vi kunne påbegynde byggeriet af annekset ved kirken, oplysning om årsregnskab 2019 for Landsforeningen af Menighedråd, som Davinde menighedsråd er medlem af. Fordelen ved medlemsskabet blev drøftet. Ole sagde, at Landsforeningen var en slags fagforening for landets menighedsråd, selvom medlemsydelser koster ekstra
udover kontingentet.
Ole oplyste, at Davinde menighedsråd havde abonnement på Falck.
Det blev besluttet at donere 450.- kr. til Det Danske Bibelselskab til
Sjælesorg for udsatte grupper. De 450.- kr. går til 10 bibler.
2. Protokolark 143 og 144 blev underskrevet.
3. Eva gennemgik 1. kvartalsrapport 2020, som herefter blev underskrevet
af formand og kasserer.
4. Budget 2021 blev drøftet. Bilag 6 og 7 blev udfyldt med kommentarer.
5. Status på kortæppet. Ole meddelte, at vævearbejdet var blevet forsinket
p.g.a. corona-situationen. Kortæppet forventes færdigt 28. september eller
primo oktober.
6. Ole oplyste, at menighedsrådet skal sørge for, at der bliver lagt en 20
mm tyk træplade oven på betongulvet i koret, mens det filttæppe, der skal
ligge under kortæppet bliver leveret af tæppe-pålæggeren, der vil sende
faktura for pålægning og filtunderlag sammen.
7. Status på det kommende anneks: Finansieringsplanen for byggeriet er
klar og godkendt af provstiet. Der er nu klar til licitation for byggeriet.
8. Genoptagelse af aflyste arrangementer blev drøftet. Det drejer sig om
Vini Iuel, Herreværelset med Villy Søvndal og Jens Hjort-Pedersen,
Palle Mikkelborg og ” Kend dit Davinde”
9. Nyt fra Stiftsrådet. Erik Vind berettede om digitale gudstjenester.
10. Nyt fra præsterne. Signe meddelte, at hun ville arrangere aftener med
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konfirmanderne. Signe har bestilt Jørgen og Maren til næste St. Bededag
2021.
Anne Sophie melder rådet til www. Kirke.dk
11. Næste rådsmøde holdes den 11. juni kl. 18.30 i Allerup Konfirmandstue.
12. Evt. Det blev drøftet, om kirken skal være åben i dagtimerne.
Det blev besluttet, at kirken skal være lukket indtil den 8. juni.

