Engholm Menighedsråd
Herved indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 – virtuelt møde
Deltagere: Marianne Mikkelsen, Jens Clod Præstholm, Tove Falk, Benedikte Jacobi, Ida Trier,
Birgit Lindgreen, Jonas Østengaard, Michel Strauss, Lotte Høst Hansen, Nils Wildschiødtz,
Sasse Flodgaard (medarbejderrepræsentant)
Afbud: Lars Viggaard, Jens Clod Præstholm, Sasse Flodgaard, Jonas Thy Østengaard
Referent: Anne-Mette Kaare Nielsen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt.

2. Efterretningssager

Intet.

3. Meddelelser fra formanden
 Kursus ’Ny i menighedsrådet’ den
14. april kl. 18.30. Virtuelt –
varighed 3 timer. Link til tilmelding
medsendt

Marianne orienterede.
 Birgit ønsker at deltage 13. april.

4. Nyt fra præsterne



6. Personaleforhold

Tilmelding til de alternative
konfirmationsdatoer er på plads.
 Skærtorsdag og påskedag
videooptages.
 Kampagne for dåbsgudstjenester d.
12. juni med flere tidspunkter.
Udvalgene skal snarest se på, om de har
ønsker til budget.
Der afholdes MUS samtaler før og efter påske.

7. Kirkeudvalg

Intet.

5. Økonomi

8. Byggeudvalg
 Byggeinformation vedrørende
ventilation i kirkerummet
9. Kirkegårdsudvalg
 Referat fra møde i
kirkegårdsudvalget medsendt
10. Kirkeværge
 Opdatering of flytning af lydanlæg
 Nyt ABA, brandalarm anlæg med
lydgiver
 Fibernetinstallation



Der er modtaget kvittering fra Stiftet.
Der er en sagsbehandlingstid på 6-8
uger.

Forslag om lys ved amfi.



Lydanlægget er flyttet midlertidig ned
på gulvet, således at vi klar til at
monterer luftkanaler efter den første
konfirmationsbølge. Anlægget er ved
samme lejlighed opdateret (software)
og der er foretaget en justering i



Timeslag i tidsrummet fra kl.8 til kl.
17






forhold til Nils mikrofon.
Centralen er monteret i dag, der også
monteret lydgivere, således at hele
bygningen bliver alarmeret ved brand
Der går ca. et par måneder inden
fiberanlægget bliver installeret.
Der er enighed om, at fortsætte
timeringningen.

11. Præstegårdsudvalg

Intet.

12. Aktivitetsudvalg

Der arbejdes med forslag.

13. Kommunikationsudvalg

Intet.

14. Fællesaktivitetsudvalg
 Næste møde planlagt til den 18.
august
15. Kirkeliv

Udvalg (Jens, Nils) nedsat til at afklare løsning
omkring videooptagelser af gudstjenester.

16. Skoletjenesten
 Møde planlagt til 10. marts er
udskudt – pt. Ingen ny dato
17. Diverse
 Ændring af domæne server

Marianne orienterede.

18. Gennemgang af to-do liste

Opdateret liste er udsendt.

19. Eventuelt
 Forslag om temadag, hvor vi kan
snakke dybere om forskellige
ember, når vi må mødes igen –
emner:
o GDPR (regler for data
privacy)
o Diakoni i sognet
o Gudstjenesten generelt og
efter Corona
o Andet?
 Ønsker til forplejning til
menighedsrådsmøder

Der arbejdes videre med tilrettelæggelse af en
temadag.

Næste møde: 15. april 2021 kl. 19.00

