Sdr. Nærå den 19. august 2020

Dagsorden for orienteringsmøde den 19 august kl. 19.00
Velkomst v/menighedsrådets formand
hvorfor er der orienteringsmøde
14 fremmødte
1. Valg af dirigent
Troels Sundstrup blev valgt som dirigent
2. Orientering om den forløbne funktionsperiode v/formand
Dirigenten konstaterede, at mødet er indkaldt i henhold til reglerne
Formand Annette Lomholt orienterede om, hvad et MR er, og hvad et MR har ansvar for og
indflydelse på. Og hvilke opgaver, MR har udført i den forløbne periode. Og hvilke opgaver,
der venter det nye MR
3. Orientering om kommende opgaver og arbejdet i udvalg v/udvalgsformænd
formand Annette Lomholt
kontaktperson Henrik Mogensen
kasserer Troels Sundstrup
kirke-kirkegårdsudvalg Kjeld Hansen
præstegårdsudvalg Kjeld Hansen
kirkeværge Frank Karl
aktivitetsudvalg Anette Mogensen
hjemmesideudvalg Anette Mogensen
4. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget v/kassereren
Kassereren fortalte om procedure i forhold til regnskab og budget
Kaffe

5. Orientering om dato og regler for valgforsamling v/valgbestyrelsen
Valgforsamlingen finder sted tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Kirkeladen. Ved
valgforsamlingen opstilles kandidater, der præsenterer sig, inden selve afstemningen går i gang.
Efter valg af medlemmer til menighedsrådet, vælges ved et selvstændigt valg stedfortrædere. Der
er ikke et fast antal, i Sdr. Nærå har været hidtil valgt 3 stedfortrædere.
Hvis ikke man har mod på at gå ind i menighedsrådet, kan man evt. lade sig vælge som
stedfortræder og deltage i møderne uden tale-og stemmeret for at orientere sig om arbejdet i et

menighedsråd.
6. Oplysning om antal kandidater der skal vælges v/valgbestyrelsen
Der skal vælges 7 kandidater, og hver vælger stemmer på 4 af de opstillede kandidater
7. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater v/
valgbestyrelsen
Fra det nuværende menighedsråd fortsætter 3 medlemmer: Troels Sundstrup, Henrik
Mogensen, Anette Mogensen. Der skal derfor vælges 4 nye medlemmer.
Charlotte Lysholt Andersen har givet tilsagn om at stille op.
Preben Nielsen har givet tilsagn om at stille op

Valgbestyrelsen v/Henrik Mogensen Kjeld Hansen

