Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Bestyrelsesmøde den 10.maj 2021, kl.9.00 hos Lisbeth Dyxenburg, Kystvejen 42, 4400
Kalundborg.
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:
Årsregnskab 2020.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Årsbudget 2021.
Årsbudgettet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Jyske Bank – kto.udtog f.t. 1/1-22/4 2021.
Bestyrelsen fik udleveret kto-udtog for nævnte periode.
Kalundborg Kommune: §18-midler 2020 og 2021.
Ubrugte §18-midler for 2020 skal ikke tilbagebetales kommunen, men må bruges
til lignende arrangementer i 2021 tillige med de §18-midler vi har modtaget for
2021.
Gennemgang af kontingentindbetalinger for 2020 samt 2021.
IR foretager det videre fornødne.
B. Aktiviteter:
1. Julehjælp 2020 – AML/IR: evaluering
Forløbet af julehjælpen 2020 blev gennemgået. I bestyrelsen var der enighed
om at dagen havde været en god dag til trods for Corona-situationen.
2. Juleaften 2020 – IR:
evaluering
Juleaften 2020 blev aflyst.
IR oplyste at hun Lille Juleaftensdag havde ringet til en stor del af de gæster,
der traditionen tro altid fejrer juleaften på Aktivitetscenteret – dels for at ønske
dem en glædelig jul – dels for få en lille snak med dem.
Alle frivillige m.fl havde ligeledes i god tid fået meddelelse om aflysningen.

3. Spisevenner – LD:
LD orienterede. Oplyste samtidig at vi forhåbentlig inden så længe kan genoptage denne aktivitet. Sandsynligvis i juni eller juli måned.
4. Sorggruppen – LD:
LD orienterede. Oplyste blandt andet at denne aktivitet blev genoptaget i april
måned med i alt 9 deltagere, hvoraf de 2 er frivillige. Deltagerne mødes hver
onsdag.
5. Sommerudflugt for ældre 2021 – AML/IR
Bestyrelsen blev enige om at aflyse denne udflugt i år.
6. Familieudflugt 2021 – LD
Bestyrelsen blev enige om at aflyse denne udflugt i år.
C. Eventuelt ny aktivitet:
Højskoleophold i 2021
SJ fremlagde sit oplæg til et højskoleophold for ældre enker og/eller enkemænd
med temaet ”aldring”.
Bestyrelsen blev enige om et Højskoleophold for ovennævnte målgruppe i 2022.
SJ og LD arbejder videre med projektet.
IR undersøger om det økonomisk kan hænge sammen, jfr.SJ`s økonomiske
overslag.
D. Årsmøde 2021:
Årsmødet – fælles med Menighedsrådet i Kalundborg Provsti – er den 27.maj
2021, kl.18.00 i Sognehuset, Fugledevej 35, 4480 St.Fuglede.
Efterfølgende holder vi konstituerende møde.
E. Bevægfestival 2021:
Vi tilmelder os igen i år.
IR foretager det videre fornødne.
F. Facebook – HEGO:
HEGO arbejder videre med projektet.
G. Mobil Pay – JØ:
JØ arbejder videre med projektet.
H. Folder – IR:
IR arbejder videre med projektet.
I. Eventuelt:
IR oplyste at erklæring om børneattest for 2021 er fremsendt til Kommunen.
IR fremlagde mail fra SMP af 24.marts 2021. SMP`s Årsmøde er den 15.maj
2021. Ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage.
Næste møde: Den 27.maj 2021 – konstituerende møde - efter Årsmødet.
Den 10.maj 2021
Inge Aachmann Rasmussen
Sekr.

