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Beslutning

1. Bemærkninger til dagsorden

Fremadrettet skriver vi hvem der er tilstede ved mødet.
Blad nr. er rettet.
Inga Esager er fraværende med afbud.

2. Kalendesystem

2. I øjeblikket bruger vi Easy-booking som fælles kalender for
hele pastoratet. Det er ikke altid kalenderen er opdaterer
fordi der er usikkerhd på hvem-gør-hvad-hvornår. Da
kalenderen er fælles for hele pastoratet tages det op på det
førstekommende fælles MR-møde.

3. Brug af konfirmandstuen

3. Konfirmandstuen kan bruges til alle kirkelige og diakolnale
formål samt ved udlån af kirken. Eksisterende aftaler kan
fortsætte efter aftale med menighedsrådet.

4. Medarbejdermøder: aftaler/kultur

4. Der bliver fremadrettet 4 kalendermøder om året og dvs 1
møde i kvartalet som er aflønnet.Det tages op til drøftelse
med personalet tirsdag den 13. maj ved det obligatoriske
personalemøde.

5. Lønpolitik

5. Udsættes til næste møde.

6. Rygepolitik

6. Der er rygning forbudt i det offentlige rum og hos os
gælder det i kirkerne, i konfirmandstuen og på kirkegården.

7. Altervin

7. Der bruges altervin med alkohol og der sættes nogle
enkelte bægre med alkoholfri vin. Præsterne gør ved
gudstjenesterne opmærksom på i forbindelse med nadveren.

8. Alterblomster

8. Blomster er en stor udgift i regnskabet og derfor vil vi
gerne prøve at gøre noget andet. Til højtiderne bestilles der
fortsat blomster hos blomsterhandlerne men til de
"almindelige" gudstjenester prøver vi at finde noge frivillige til
at arrangere blomster. Hanne Hjortskov larsen prøver at
spørge gruppen af frivillige der mødes på Fredenshjem.

9. Udpegning af medlem til Fonden
Ingrid og Peder Juul Henriksens
mindelegat

9. Børge Jessen indtræder som medlem af fonden Ingrid og
Peder Juul Henriksens mindelegat.

10. Entré ved kirkelige
arrangementer

10. Ved de arrangementer som menighedrådet eller ansatte
arrangerer bliver der mulighed for at købe en kop kaffe/te
eller anden forplejning.

11. Orientering:
a) præster

11.aPræster:Helle Nørby har købt et gavekort til den
konfirmand der har hjulpet med rekvisation af bus til konf.
undervisning.
Bededagsaften den 15. maj er der aftengudstjeneste og i
den forbindelse serveres der bagefter varme hveder i
præstegården i Brørup, som Hanne Hjortskov larsen og Irena
Kristensen er ansvarlige for. Palmesøndag er der arrangeret
børnedag fra kl 14.00 - 17.00 incl. en gudstjeneste.
Langfredag bliver anderledes end en almindelig højmesse og
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Beslutning
den pågældende præst bestemmer selv liturgien.
Formand/næstformand:Søndag den 14. september inviteres
der til fælles udflugt for MR og personale i hele provstiet.
Der er formandsmøde i Askov.

c) kasserer

Kassereren: Der er kommet diverse regninger vedr. byggeri
på 26.500 kr.

d) kirkeværge

Kirkeværge: Der tages billeder af byggeri

e) kontaktperson

Kontaktperson: Der bevilges kursus til gravermedhjælper og
dermed udvides ansættelsesbevis.

f) øvrige udvalg

Tværgående udvalg: Der arbejdes på et større arrangement
for hele pastoratet.
Medarbejderrep: praktikant på kirkegården i 4 uger
jordvolden sås til med græs.

12. Næste møde

12. Næste møder:
Den 24. april er der budgetmøde hvor Jytte Fryland er med
Den 1. maj ordinært menighedsrådsmøde.

13. Evt.

13. Intet at bemærke

Brørup, den 27. marts 2014.

underskrifter

