ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: d. 24. oktober 2013 kl. 19.00
Til stede: Hanne Hjortskov Larsen, Tage
Nielsen, Tage T. Nielsen, Vibeke Lyngby,
Dortea Nielsen, Maj Brit Hvid Christensen,
Afbud: Henrik Schultz, Eva Gregersen, Inga
Lund Esager, Linda Royal og Helle Nørby
Jensen
Tillige mødt: Jytte Fryland og Irena
Kristensen

DAGSORDEN:

BESLUTNING:

I. TIL ORIENTERING/EFTERRETNING.
1. Bemærkninger til dagsorden

I.
1. Intet at bemærke

2. Orientering fra regnskabskontoret

2. Punktet medtages under pkt. 1 vedr. regnskab
– kvartalsrapporten.

3. Orientering ved formanden

3. Formanden er sygemeldt fra 7. oktober 2013
og kontaktpersonen er sygemeldt fra 7. oktober
2013. Hanne Hjortskov Larsen tager kontakt til
formand og kontaktperson indenfor 14 dage for
at afdække hvor lang tid sygemeldingen kan vare
da der eller skal indkaldes suppleanter til det
kommende møde den 28. november hvor der
skal foretages valg. Hanne Hjortskov Larsen er
ansvarlig for indkaldelse af evt. suppleant(er).
Brev fra biskoppen samt opfølgning på punkt fra
sidste møde.
Maj Brit Hvid Christensen og Irena Kristensen
arbejder videre med telefoner.
Der er tilbud om konsulentrunde og
menighedsrådet takker nej tak.
Alle i menighedsrådet ser på høringssvar om en
mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken.

4. Orientering ved præsterne

4. Præsterne ønsker at mandag den 23. december
2013 kan bruges til begravelsesdag på grund af
flere helligdage og det bevilger MR samt at der
så skal indkaldes vikar for organisten da det er
hendes faste fridag.
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Til skolernes juleafslutning fredag den 20.
december bevilges der ekstra brug af
organistvikar pga. at skolerne har omlagt
afslutning i forhold til tidligere.
Menighedsrådet ønsker at en af præsterne vil
varetage opgaven, som konstitueret
kontaktperson. Hanne Hjortskov Larsen
forespørger Helle Nørby Jensen.
5. Orientering ved andre

5.Tage Nielsen:
TV-pakke er leveret og installeret af SE.
Medlemskab af antenneforeningen opsiges af
Dorthea Nielsen.
Tyveri af 2 projektører og 850 liter fyringsolie
fra Brørup gl. kirke. Tage Nielsen sørger for at
der snarest kommer nye projektører op.
Vibeke Lyngby:
Konfirmandundervisning – fremadrettet. På
grund af ny skolereform er det blevet usikkert
om vi fortsat kan have morgentimer til
konfirmander. Præsterne har derfor været til
møde med skoleledelsen vedr. problematikken.
Vibeke Lyngby orienterede om kontakt til Karen
Ellemann og Egon Fræhr. Præsterne afventer nyt
møde med skolen så snart ny skolereform er
vedtaget.
Der er uddelt 70.000 kr. fra N.V.Poulsens legat
fordelt på 10 portioner.
Tage T. Nielsen:
Det er pålagt at der skal foretages tidsregistrering
på kirkegården og graver har fået tilbudt køb af
program gennem provstiet, til en pris på 2500,kr. Dette bevilges.
Graver aftaler lejemål af græsmark med ny lejer.
Der kommer 4 ugers tidsbegrænset hjælp på
kirkegården til grandækning.

6. Orientering fra det tværgående udvalg

6. Der er fællesdag den 9. marts 2014 for
pastoratet.
Der er opstart af babysalmesang i
Lindknud/Hovborg ligesom det netop er
opstartet i Brørup.

7. Orientering fra aktivitetsudvalget

7. Lørdag den 26. oktober er der børnekirke med
temaet ”Halloween”.
Søndag den 15. december 2013 er der
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gudstjeneste kl. 14.00 i Johanneskirken og
efterfølgende julehygge i præstegården.

8. Orientering vedr. "bygge-projektet"
a) ansøgning om byggetilladelse
b) vejret tilladelse

8a. Der er ansøgt om byggetilladelse til vej og
materiale oplagsplads ved kommunen.
8b. Ved kontakt til Vejen Kommunes tekniske
afdeling er der givet vejretstilladelse pr. 29.
januar 2013.

II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.
1. Regnskab - kvartalsregnskab for 3. kvartal
2013

1. Kvartalsregnskab og budget.
Driftsunderskud på ca. 53.000 kr. ved opbygning
ved kirkekontoret. Det er finanseret af opsparede
midler.

Menighedsrådet beslutter at der indkøbes klaver.
Organisten og Dorthea Nielsen bemyndiges til at
købe klaver indenfor beløbsramme på ca. 20.000
kr. dog max. 25.000 kr.
Kirkegårdsudvalg kommer med forslag til en
prioriteringsliste for hvad der skal købes for
opsparede midler.
2. Ansættelse af kordegn

2.Kordegnestillingen har været opslået i
ugeavisen Der er kommet 4 ansøgninger og 2 har
været til samtale. Menighedsrådet har besluttet at
tilbyde stillingen til Irena Kristensen med
ansættelse fra 1. november 2013 på
gennemsnitlig 20 timer pr. uge.

3. Drøftelse og beslutning af aftaleformular om
teknisk rådgivning og bistand ved bygge- og
anlægsopgaver.

3. Aftaleformularen er underskrevet af alle i
menighedsrådet.

4. Beslutning om licitation af vejadgang og
materialeoplagsplads, herunder stillingtagen om
indbudt/offentlig licitation.

4. Menighedsrådet besluttede at gå i gang og der
bliver indbudt til offentlig licitation.

5. Udskiftning af vinduer (øverst) i
Johanneskirken.

5. 2 firmaer er blevet bedt om at komme med
tilbud på udskiftning af vinduer (øverst) i
Johanneskirken.
Tilbud 1 (Frede Knudsen)
Tilbud 2
Tilbud ikke fremkommet til mødet.
Der er i budget 2013 afsat 119.000 kr. til
formålet. Tage Nielsen arbejder videre og
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beslutter tilbud samt sætter arbejdet i gang.
6. Præstegårdens tag: videre forløb.

6. Relevant fagperson spørges om råd og
vejledning til arbejdsgangen.
Der indhentes 2 tilbud.

7. Indkøb af puslebord til konfirmandhuset.

7. Væghængt puslebord bevilges og Helle Nørby
Jensen bliver bedt om at sørge for indkøb.

8. Gudstjeneste 4. søndag i advent: Fælles ”syng
julen ind” gudstjeneste (Lindknud) i pastoratet?

8. Der er fælles ”Syng julen ind” gudstjeneste i
Lindknud den 22. december samt en gudstjeneste
i Brørup gl. kirke kl. 10.30.

9. Vandringstur i forbindelse med gudstjeneste 2. 9. Dette er vedtaget og præsterne er ansvarlige.
påskedag (Hovborg) fælles i pastoratet?
10. Drøftelse af fremtidig deltagelse i
vintermødet.

10. Samarbejde med bibliotekerne og Holsted
fortsætter.

11. Menighedsmøde – hvad gør vi i Brørup sogn? 11. Menighedsmøde bliver afholdt i Brørup Sogn
og på næste møde aftales det endelige tidspunkt.
12. Eventuelt.
12. Næste ordinære menighedsrådsmøde er
torsdag den 28. november kl. 19.00.
Til næste møde medbringer alle kalender.
Der er kommet forslag om at
menighedsrådsmøder i fremtiden skal være
sidste torsdag i måneden.
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