ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: 28.11.2013
Til stede: Hanne Hjortskov, Inga Esager, Tage
Nilesen, Vibeke Lyngby, Linda Royal, Dortea
Nielsen, Tage Nielsen graver, Helle Nørby, Maj
Brit Christensen
Afbud: Eva Gregersen, Henrik Schultz
Tillige mødt: Børge Jessen (suppleant)

Dagsorden til ordinært møde.
I. Til orient./efterretn.
1. Bemærkninger til dagsorden

Ad 1. Punkt 3d, II 7 og 8 tilføjet til
dagsorden.

2. Orientering fra regnskabskontoret:
godkendt/underskrevet årsregnskab
2012.

Ad2. regnskab 2012 godkendt af
provstiudvalg

3. Orient. ved formanden
a) Orientering/status på
sygemeldinger
b) Licitatation1.del
c) Tlf. ordning opfølgning
d) brug af konfirmandstue/kirke

4. Orient.ved præsterne
- brug af alkoholfri vin ved nadver

Ad 3.a.Hanne sørger for en adventshilsen til
Henrik og Eva.
Ad 3b. drøftes under pkt. 8
Ad 3c. Irena og MB arbejder videre.
Ad 3d. Udvalg nedsat der kommer med et
udkast.Helle Nørby, Vibeke Lyngby og
Dortea Nielse valgt.

Ad 4.
- Kirkebil. Oplevelse af at Brørup taxa
ikke kommer til tiden.
-

Ny formand skriver et indlæg om ny
konstituering til avisen.

-

Drøftelse af fremtidig annoncering i
Brørup uge avis. Hanne Hjortskov
tager kontakt til avisen.

-

Fremover brug af alkoholfri vin til
nadver. Graver Tage Nielsen
undersøger hvad der findes på
markedet.
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5. Orient. ved andre

-

Fælles møde med øvrige MR i
pastoratet + Folding vedr. fremtidig
konfirmations årgang. Evt. møde i
forbindelse med fælles møde 28. jan.

-

Drøftelse af musik og kor v/
gudstjenester.

Ad 5. v/ graver Tage:Tak fra
medarbejderflokken på kirkegården for
”chokoladehilsen” fra MR som
anerkendelse for deres indsats på
kirkegården i forbindelse med grandækning.
Kirkegården har pt. en i samfundstjeneste –
10 timer ugentligt.
v/ Tage Nielsen: modtaget tilbud vedr. nye
vinduer i Johanneskirken. Der arbejdes
videre med det i kirke- og
kirkegårdsudvalget.
Et tilbud indhentet vedr.nye
tagsten/omlægning af tagsten på
præstegården. Tage indhenter et tilbud
mere og præstegårdsudvalg arbejder videre.
Dortea har sammen med Ulrika købt klaver
købt til konfirmandstue.muliggjort pga. legat
fra Misse Moltesens fond fra 2012.

6. Nyt fra tværg.udvalg

Ad 6. Tværudvalg arrangerer en aften i
januar 2014 om det kommende bispevalg.
Spørge tidl.biskop Arendt. Dato kommer
snarest.

7. Nyt fra akt.udvalg

Ad 7. Linda har undersøgt muligheder for
børne/familie arrangement i juni
2014.Evt.børne gospel kor. Linda kontakter
Ulrika.

8. Nyt omkring "bygge-projektet"
II. Til drøftelse/beslutning
1. Minikonfirmander på friskolen.
2. Julehjælp.

Ad II 1. Helle orienterer om minikonfirmand
som et uge forløb i uge 11. Charlotte
kirkesanger, Dorte Møller, Ingelise Jepsen
spørges som hjælpere.
Ad 2. julehjælp via kommunen. Men
fremadrettet arbejder aktivitetsudvalget
videre med diakoni aspektet – om vi måske
selv vil stå for julehjælpen og hvordan vi evt.
kan samle penge ind.
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3. Kommende arrangementer:
1) adventshygge 3. søndag i advent.
2) fastelavnsgudstjeneste 2. marts
2014 i samarb. M. Handelsstandsforeningen og spejderne.
3) foredrag i samarbejde m.
bibliotekerne.
4) Jul i Brørup 2014

Ad 3.2. Præster arbejder med et fastelavns
arrangement i samarbejde med
Handelsstandsforening i Brørup.
Ad 3.3. foredrag i samarbejde m.
bibliotekerne. 28. april Peter Tudvad.
Ad.3.4. Aktivitetsudvalget arbejder med
hvordan vi som kirke kan medvirke ved ”Jul i
Brørup 2014”

4. Fotografering i kirkerne.
Ad 4. Vi fastholder nuværende regler om, at
der ikke fotograferes ved gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Ad 5. Tage Nielsen: God licitation. 15
5. vedr. kapel mandsk/værkstedsbygn - depot - ny vej tilbudsgivere, hvor billigste bud var

1.059.709 kr. og dyreste 1.688.400kr. Vi
godtager arkitektens forslag 1og Tage giver
besked.
Vedr.ny kapel. Svar tilbage fra kongelig
bygningskyndig, som anbefaler projektet og
landskabsarkitekter, der gerne ser, at P
plads bliver mere grøn ved flere hække og
træer samt svar fra nationalmuseet, der
udbeder sig et revideret forslag med
redegørelse for hvorfor kapellet skal bygges
på kirken, idet de ser det som et slags
fingeret kor.
Da kirken ikke er 100 år skulle
nationalmuseet faktisk slet ikke være blevet
spurgt.
Ole arkitekt har formuleret svar og rettelser.
Inden det sendes, møde med Hasse fredag
d.6. dec. 15.30.

6. G. I. A. S. – takstsystem

Ad 6.De nye priser fra 2014 oplyses på
hjemmeside.De priser, der står opgivet er
ikke rigtige pt. Helle får Irena sekretær til at
ligge dem ind.
MR udtrykte utilfredshed med de forhøjede
priser, der er udarbejdet ud fra det nye
takstsystem, hvor taksterne er baseret på
skøn og er usammenlignelige kirkegårde
imellem
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7. Skab til post til MR

Ad 7. Aflåst skab opsættes i konfirmandstue
til MR – her hentes post fremover.

8. Offentligt orienteringsmøde om MR – Ad 8. Der planlægges et offentligt
orienteringsmøde i forbindelse med
kyndelmisse 2. feb.

gudstjeneste 2. feb. Kl.16-18.
Aktivitetsudvalget sørger for det praktiske.
Selve mødet drøftes ved næste MR møde.

9. Evt.

Ad 9. Næste MR møde torsdag d. 12. dec.
kl.19.00. Dortea sørger for kaffe.
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