Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde den 12.november 2020, kl.9.00 hos Søren Juul, Kirkeladen, Vor Frue
Kirke.
Indkaldt: Jan Østergaard (JØ), Lisbeth Dyxenburg (LD), Henrik G.Olsen (HEGO), Anne
Marie Lauritsen (AML), Søren Juul (SJ), Inge Aachmann Rasmussen (IR).
Fraværende: Anne Marie Lauritsen
Mødeleder: Jan Østergaard.
Referat
A. Økonomi - IR:
Bestyrelsen fik udleveret kto.udtog f.t.4/9-10/11 2020.
Kalundborg Kommune: §18-midler 2020 og 2021.
Ansøgning om § 18-midler for 2021 er fremsendt til Kommunen.
I begyndelsen af det nye år - og når årsregnskabet for 2020 er godkendt - skal
der ske evaluering over for Kommunen af de §18-midler vi har modtaget for
2020.
B. Aktiviteter
1. Julehjælp 2020 – AML/IR:
Julehjælpen udleveres fra Nyvangskirken den 18.december 2020 fra kl.14.0016.00. Bestyrelsen mødes kl.12.00.
Sponsorbreve er bragt ud.
Senest den 3/12 – efter deadline den 21/11 - skal der søges om SMP-midler.
Annonce samt ansøgningsskema er på Hjemmesiden.
Annoncen i Kalundborg Nyt den 4/11 blev drøftet. IR ikke tilfreds med denne.
Bemærkede at den ikke svarede til den annonce, der blev fremsendt til avisen.
IR fremlagde udkast til gavekort til Meny. Bestyrelsen godkendte udkastet.
IR har aftalt møde med Meny vedrørende det praktiske omkring gavekortene.
I uge 48 gennemgåes alle ansøgninger.

2. Juleaften 2020 – IR:
Annoncen blev indrykket i Kalundborg Nyt den 12/11
Annoncen er på Hjemmesiden.
IR oplyste at hun forinden annonceringen sendte en mail til alle de frivillige
m.fl. omkring aflysningen af juleaften 2020.
3. Spisevenner – LD:
LD orienterede. Oplyste bl.a. at Spisevenner i indeværende år har kørt på
nedsat kraft grundet Corona.
IR fremlagde til orientering anslået regnskab til og med oktober 2020.
Anne ønsker at afholde arrangementet i både november og december, hvilket blev imødekommet af bestyrelsen.
4. Sorggruppen – LD:
LD orienterede.
Sorggruppen har p.t. 5 deltagere. Indeværende semester afsluttes den
8.januar 2021. Nyt hold begynder den 21.februar 2021.
C. SMP:
Højskoleophold uge 40 – Tisvildeleje. LD
LD orienterede. Opholdet havde været en succes.
Bestyrelsen drøftede om det var en idè at tilføje et tilsvarende højskoleophold til
vort aktivitets-katalog.
LD - SJ og IR arbejder videre med dette.
D. Mobil Pay – JØ:
Punktet blev indgående drøftet.
Bestyrelsen blev enige om at vi tilsluttes Mobil Pay.
Der arbejdes videre med punktet efter nytår.
E. Folder - IR:
IR oplyste at hun har talt med Produktionsskolen i Holbæk. De er interesseret i at
trykke folderen.
Folderen blev gennemgået og revideret. IR fremsender nyt udkast.
Under punktet blev det bl.a. drøftet om vi skal oprette en facebook.
HEGO foretager det videre fornødne i den forbindelse, idet bestyrelsen blev enige om at det var en god idè.
F. Eventuelt:
For så vidt angår Årsmødet sammen med Menighedsrådsforeningen i 2021 foreslår bestyrelsen at dette afholdes en aften i uge 8.
Næste møde: Den 28.januar 2021, kl.09.00 hos Lisbeth Dyxenburg i Raklev Sognehus.
Den 12.november 2020
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

