Blad nr. 12

Kirke Stillinge menighedsråd, formand: MB.
Referat af menighedsrådsmøde, torsdag den 18. august 2020, kl. 19.00 i Præstegården.
Til stede: Poul Beierholm, Pia Nielsen, Birte Andersen, Sanne Nielsen, Birgit Hjortstrand, Søren
Skovager, Poul Nielsen, Morten Brøgger, Joachim Wolder (fra pkt. 5).

1. Kvartalsrapport.
Kvartalsrapporten for 2. kvartal blev gennemgået og godkendt.
2. Organiststillingen.
En optælling af organistens stilling blev forelagt, ifølge hvilken stillingen udgør 85% af en
fuldtidsstilling (til forskel fra den nuværende stilling på 70%). Der var enighed om, at
optællingen skal danne udgangspunkt for en ansøgning om opgradering af stillingen til 85%.
3. Menighedsrådsvalg.
Formanden orienterede om valgreglerne.
4. Konfirmandfoto.
Der indgås aftale med fotografen om, at kirkekassen betaler for et fællesbillede per
konfirmand. (Billederne kan så sælges til konfirmanderne.)
5. Julemøde.
Afholdes torsdag d. 3. december. Forsamlingshuset bestilles.
6. Julegudstjenester – streaming?
Det undersøges, hvem der kan hjælpe med at få julegudstjenesterne streamet.
Der skal eventuelt tilmelding til gudsyjenesterne.
7. Hegn om præstegårdshaven.
Der arbejdes videre med ideen.
8. Værelse mv. i præstegården.
Der er indkommet to tilbud på arbejdet, på hhv. 93.3120,50 kr og 88.042,50 kr. Det billigste
tilbud vælges.
9. Kirkegården.
a. Materialeplads.
Der er indkommet et tredje tilbud på 79.628,00 ekskl. moms. Et tidligere tilbud
på 99.306,00 kr. inkl. moms vælges. Provstiets 5%-pulje søges. Projektet
sættes ikke i gang, før der er svar på denne ansøgning.
b. Salg af effekter.
Diverse redskaber fra oprydning sættes til salg, en eventuel indtægt går til
korkontoen.
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10. Almindelig vedligeholdelse.
Listen blev gennemgået.
11. Møder og arrangementer.
15. september, kl. 19.30: Valg.
16. september, kl. 19.30: Koncert.
24. september, kl. 19.00: Menighedsrådsmøde.
4. oktober, kl. 16.00: Koncert.
22. november, kl. 12.00: Medarbejdermøde.
3. december, kl. 19.00: Julemøde.
12. Meddelelser.
a. Der betales 2802 kr. for maling til hegnet.
b. Formanden orienterede om Provstiudvalgets budgetforslag.
c. Formanden orienterede om de gældende coronabestemmelser.
d. Indkøb af bænke bevilges der først midler til i 2022.
e. Der holdes et møde med arkitekten vedr. graverfaciliteterne. Et udvalg bestående af
Pia, Poul N. og Morten følger sagen.
f. Det er foreslået at der laves en pulje af feriemidler som udbetales i løbet af 2021 i
forb.m. overgang til ny ferielov.
13. Eventuelt.
Intet at anføre.

