Konstituerende menighedsrådsmøde for Mern og @ster Egesborg sogne
Torsdag d. 26. november 2020 k1.19.00, konfirmandstuen i Mern Præstegård.
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Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
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Beslutnins:

1qK, -{t\t

Menighedsrådsløfte nyt medlem;

" Undertegnede erklærer herved på ære og
somvittighed ot ville udføre det mig
betroede hverv i troskab mod den danske
evongelisk-lutherske folkekirke, så at den
køn byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst."

2.

Valg af formand

3.

Valg af næstformand

4.

Valg af kirkeværge(r)

5. Valg af Kasserer
6.

Valg af sekretær

7.

Valg af kontaktperson

8.

Valg af bygningskyndig person

9.

Valg af underskriftsberettiget, sammen
med formanden
10. Nedsættelse af stående kirke- og
kirkegårdsudvalg (mindst 3 medlemmer)
11. Nedsættelse af stående Præstegårdsudvalg
(rit liee antalfra hver sogn)
12. Nedsættelse af valgbestyrelse (3

medlemmer)
13. Beslutning om honorar:
Forma nd: 1.635,87 kr./ mdr.
Kontaktperson: L. 158,48 kr./mdr.
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Kirkeværge: 701,09 kr./mdr.
Kasserer: 7Ot,Og kr./mdr.

Telefontilskud å 135 kr./mdr. tilformand,
kontaktoerson oe kirkeværse
14. Mødeplan for kirkeår 2021
(ordinære mØder, månedligt)
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15. 'plan B ved ivsdom'(Anne-Marie)
He.'d

16. Ansættelse af ny regnskabsfører
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17. Orientering af aktivitetsudvalget {AnneMarie/Pia)
18. Orienterins
19. Evt. / punkter til næste møde
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