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Det travle menneske ∫ det rolige rum.

Menighedsrådsmøde onsdag, den 27.05.2020 kl. 17.00

Lyng, den 24.05.2020

Dagsorden

Blad nr. 04/2020

Ingen afbud

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2.

Sidste mødereferat – opfølgning.

Ingen bemærkninger

3.

Anmodning fra menighedsrådsmedlem om
udtrædelse af menighedsrådet

Anmodning imødekommet

•

Bilag 04-2020-03.1 Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet

4.

Valg af ny formand for menighedsrådet samt
efterfølgende konstituering

Per Søgaard valgt som formand for MR frem til
næste menighedsrådsvalg. Der var enighed om,
at der ikke skal foretages nyvalg til øvrige poster.

5.

Beslutning om dato for orienteringsmøde i tilknytning til menighedsrådsvalg 2020

Datoen for det offentlige orienteringsmøde blev
besluttet til tirsdag d. 18. august kl. 19.00.

•
•

Menighedsrådet mødes kort forinden kl. 18.00.
Bilag 04-2020-05.1 Køreplan menighedsrådsvalg 2020
Bilag 04-2020-05.2 Fast dagsorden orienteringsmøde
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Punkt 1: velkomst ved formanden
Punkt 2: menighedsrådet foreslår Aase Paaskesen Schmidt som dirigent
Punkt 3: menighedsrådsarbejdet v. Gerda Møller
Punkt 4: vision, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd v. Susanne Charlotte Knudstorp
Punkt 5: redegørelse for det seneste år regnskab
og det kommende års budget v. Carsten Jørgensen
Punkt 6 + 7: orientering om menighedsrådsvalg v.
Per Søgaard
Punkt 8: Foreløbigt overblik over kandidater v.
Aase Paaskesen Schmidt
6.

Godkendelse af budgetbidrag 2021
•

Bilag 04-2020-06.1 Budgetbidrag 2021
ikke afleveret

7.

Drøftelse af beplantning på skråningen ud
mod Kystvejen

8.

Udvalg

Budgetbidraget er afleveret d. 26. maj 2020 kl.
17.15.
Godkendt af menighedsrådet.
Der er indhentet tilbud fra to anlægsgartnere.
Det er besluttet at få taget jordbundsprøver inden sagen tages op igen i menighedsrådet.

a.

Økonomiudvalg

Ingen bemærkninger

b.

Kirkeudvalg

Ingen bemærkninger

c.

Aktivitetsudvalg

En del arrangementer er udsat pga. corona-situationen. Det gælder sogneudflugten og et foredrag om besættelse. Jazz-koncerten ”krydsfelt i
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kirken” kan muligvis afholdes d. 28. august. Sommerens kirkeblad udkommer ikke i 2020.

9.

d.

Udsmykningsudvalg

Materiale fra kirkens tilblivelse og 25 års jubilæum er blevet ordnet og arkiveret. Den nuværende udstilling hænger forventeligt indtil 1. juli.

e.

Kirkeværge

Der er opsat varmereflekterende folie på vinduerne bag orgelet.

f.

Kontaktperson

Ingen bemærkninger

g.

Kirkernes Hus

Orientering fra budgetsamrådet d. 26. maj.

h.

Samvirkende Menighedsplejer ved Lyng Kirke

Peter Østergaard Christensen har overtaget kasserer-funktionen i menighedsplejen.

Kalender
•

Den kommende periodes aktiviteter i Lyng
Kirke.

Arrangementet på Kastellet 2. pinsedag er blevet
aflyst pga. corona-situationen. Det er bestemt at
holde gudstjeneste i Lyng Kirke 2. pinsedag i stedet.
Kirkerummet er indrettet med pladser med to
meters afstand fra næsetip til næsetip, således at
man kan synge i kirkerummet.
Konfirmationerne er skubbet til lørdagene d. 19.
og d. 26. september 2020.

10. Meddelelser og efterretninger:
•

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Lyng Kirke

Mødet
slut kl.

18.54

Underskrevet af menighedsrådet:
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