Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde den 25.august 2020, kl.08.30 hos Lisbeth Dyxenburg, Raklev
Sognehus
Indkaldt: Jan Østergaard (JØ), Lisbeth Dyxenburg (LD), Henrik G.Olsen (HEGO), Anne
Marie Lauritsen (AML), Søren Juul (SJ), Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Mødeleder: Jan Østergaard.
REFERAT

A. Økonomi: (IR)
Bestyrelsen fik udleveret kto.udtog f.t.1/1-23/8 2020.
SJ bemærkede at indbetalingerne gennem MobilPay ikke fremgik af kto.udtoget.
JØ oplyste at vi ikke er tilsluttet MobilPay grundet de omkostninger, der er forbundet hermed.
Det blev drøftet om vi på trods af omkostningerne skulle tilslutte os MobilPay –
subsidiært finde en alternativ løsning.
SJ foretager i første omgang det videre fornødne.
Kalundborg Kommune: §18-midler 2020 og 2021. (IR)
IR oplyste at der var sket evaluering til Kommunen af aktiviteterne 2019.
IR henviste til mail af 7.juni 2020 fra Kommunen, hvoraf det fremgik at de midler
vi på grund af Corona ikke har anvendt i år kan overføres til 2021.
IR afventer nærmere fra Kommunen med hensyn til §18-midler for 2021 m.v.
B. Aktiviteter:
Familieudflugt 2020. (LD)
LD orienterede om turen. Der i år gik til Sagnlandet i Lejre. Turen var en succes
for de i alt 56 børn og voksne, der deltog. Alle havde haft en rigtig dejlig dag.
Sommerudflugt 2020 for ældre og enlige. (IR/AML)
IR/AML orienterede: Grundet Corona-virussen valgte vi i år at aflyse sommerudflugten.

1. Julehjælp 2020: (AML/IR)
Bestyrelsen besluttede at uddelingen af julehjælp foregår som i 2019.
Datoen blev aftalt til den 18.december 2020 fra kl.14.00-16.00.
Bestyrelsen besluttede, jfr.referat af 13.november 2019, at tilgodese andre
kristne trosretninger i forbindelse med uddeling af julehjælpen.
HEGO finder et egnet sted for uddelingen.
Julehjælpen: Differentierede gavekort som i 2019.
LD sørger for ”konfirmand-julekort”
IR laver udkast til ansøgning om julehjælp.
2. Juleaften 2020: (IR)
IR overvejer for tiden, hvordan juleaften 2020 kan fejres på Aktivitetscenteret
– evt. med begrænset deltagerantal.
3. Spisevenner: (LD)
LD orienterede. Normalt er der mellem 45-50 deltagere til hver spisning. Coronasituationen taget i betragtning har det været nødvendigt at dele deltagerne op i 2 hold, der skiftes til at deltage i de månedlige spisninger.
4. Sorggruppen : (LD)
LD orienterede. Det første møde her i efteråret begynder den 16.september.
Møderne afholdes hver anden onsdag fra kl.10.00-12.00 i Raklev Sognehus.
5. Sommerudflugt 2021: (AML/IR)
Intet.
6. Familieudflugt 2021: (LD)
Intet.
C. Årsmøde 2021:
1. Vedtægterne stk.4.1
IR laver udkast til vedtægtsændring.
I lighed med Årsmødet i år ønsker bestyrelsen at Årsmødet afholdes sammen
med Menighedsrådsforeningens Årsmøde.
D. Medlemssogne: (IR)
Bestyrelsen fik udleveret en fortegnelse over medlemssogne.
E. Hjemmesiden: (LD)
Intet
F. Folder: (IR)
IR arbejder videre med folderen.
G. SMP: (IR)
Årsmøde 2020.
Mødet i april blev udsat til den 15.august.
IR deltog ikke i år.
Højskoleophold uge 40.
LD arbejder videre med projektet.
Tlf.interview.
IR orienterede.
Diakoni i julehjælpen den 27.august 2020.
Vi deltager ikke.

Ekstraordinært Årsmøde den 3.september 2020, kl.14.30.
Vi deltager ikke.
H. Kalundborg Kommune:
Bevæg - Sundheds-og Idrætsfestival 2020 – LD/IR
IR orienterede om mail af 8.august 2020 fra Kommunen
Bevægfestivalen aflyses i år.
Bevægfestivalen 2021 afholdes den 4.september.
Frivillig Fredag den 25.september 2020.
Bestyrelsen fik udleveret programmet.
AML og IR deltager i det 1.arrangement.
I. Diverse:
Kursus: Fokus på samarbejde mellem kirken og kommunen - februar
(HEGO)
HEGO blev forhindret i at deltage.
Kursus om sorg og sorggruppe – marts (LD)
Kurset blev udsat til senere på året.
J. Eventuelt:
Intet.
Næste møde: Den 12.november 2020, kl.9.00 hos Søren Juul, Kirkeladen, Vor Frue
Kirke.
Den 25.august 2020
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

