Møde nr. 9
Den 18. august 2021

Boholte menighedsråd

Formandens
Initialer: ATH

Beslutningsprotokol
Afbud fra Mona Henriksen og Jørgen Poulsen
Suppleanter er indkaldt Steen Vognsen og Ruth Birch

Deltagere
Godkendelse af dagsorden

1.

Godkendelse af beslutningsprotokol
Fra 17. juni 2021

Agnethe Søndergaard Sørensen har trukket sig fra
menighedsrådet, grundet sin arbejdssituation. Torben
Harry Jensen er trådt ind i menighedsrådet i stedet for.
Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

2.

Meddelelser fra formanden

B

-Brug af kirkens lokaler. Punkt fra
Anette Jensen, samt

Lån/Leje af kirkens lokaler skal besluttes i
menighedsrådet. Politiske partier kan ikke låne
lokalerne.

O

-Information til menigheden

Man må gerne snakke med menigheden, dog skal man
overveje hvad der bliver sagt. Det er ikke alt man må
skrive, da vi er underlagt tavshedspligt.

B

-Status på præstebolig.

B

- Ny fane fra Danmarkssamfundet,
Samt udpegning af fanebærer

B

- Udvælges af IT-ansvarlig

Præsteboligen på Brombærvej er ikke solgt endnu.
Danmarkssamfundet har bevilliget en fane til Boholte
Kirke.
Der skal vælges 2 fanebærer. Arne foreslog Jørgen
Poulsen og Bent Larsen.
Menighedsrådet valgte Jørgen Poulsen og Bent Larsen
Som fanebærer.
Søren Gaarde blev valgt som IT-ansvarlig.
Søren tjekker engang om ugen hvor mange der benytter
vores hjemmeside.
Hvis man står for et arrangement, skal man sørge for at
lave et skriv om arrangementet og sende det til Søren
Gaarde eller Charlotte Raunkilde

3.

Regnskab

B

-Kvartalsregnskabet godkendes og
underskrives.

4.

Kirkeværgen

Kvartalsregnskabet blev underskrevet

Aluminiumsrammerne på dørene mangler, Bent
undersøger om man kan skaffe dem, muligvis kan habs
søn 3d printe dem.

Møde nr. 9
Den 18. august 2021

Boholte menighedsråd

Formandens
Initialer: ATH

Beslutningsprotokol
5.

Kontaktpersonen

Den 1. september vil der være personalemøde Søren
Gaarde og Arne T. Hansen deltager.

6.

Kirkeudvalget

Man skal rekvirere skemaet hos Hanne Smedegaard.

7.

Aktivitetsudvalget

B

-Aktiviteter og kirkeblad

Aktivitetsudvalget mødes den 2. september kl. 14,00 til
aktivitetsudvalgsmøde
Menighedsrådsmødet den 9. september kl. 17.00
Kirkebladet skal gælde for oktober, november,
december, januar.
Man tager det op i rådet på et senere tidspunkt om man
skal have kirkebladet, eller man skal gøre noget andet.

8.

Orientering om præstesituationen

9.

Diakoniudvalg

10.

Grøn Kirke

11.

Evt.

Kom gerne med indlæg til kirkebladet.

Diakoniudvalget skal gå i tænkeboks over hvad der
skal ske med menighedsplejen. De må gerne komme
med et oplæg til kirkebladet.

