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Tilstede:
Hanne Hjortskov Larsen, Tage Nielsen, Børge Jessen, Tage
Nielsen, Inga Esager, Vibeke Lyngby, Hanne Eggers.

1. Bemærkninger til
dagsordenen.

1. Punkt 3, regnskab, flyttes til sidste punkt på dagordenen
og lade de øvrige punkter rykke en plads.
Ellers intet at bemærke.

2. Anmodning om
udtrædelse af
menighedsrådet fra Eva
Gregersen.

2. Efter længere tids sygdom (fra okt. 2013) har Eva
Gregersen måtte er kende at kræfterne ikke er til at
genoptage MR-arbejdet. Dette til trods for interesse og lyst til
dette.
MR imødekommer anmodningen om udtrædelse.

4. Ny organist ansat og
velkomst ved opstart.

4. Der bliver udvidet kirkekaffe, og en velkomsthilsen til
organisten, den 5. oktober.

5. Orientering og opfølgning på 5. Maler og gulvmand er aftalt. Der er bestilt ny hoveddør til
istandsættelse af
præsteboligen. Provstiet har godkendt og givet grønt lys for
præstegård.
at gå i gang. Præstegårdsudvalget kommer til næste MR
møde med et oplæg vedr. bolig og haven.
6. Orientering om
opslag/ansættelse af præst.

6. Fra 1. september er Hanne Eggers ansat på 100 %.
Fra 1. oktober er der bevilget en 100% afløsning. Helle
Nørby Jensen er fra 1. september ansat som
kirkebogsførende sognepræst og begravelsesmyndighed.
Den ledige stilling som sognepræst bliver snarest mulig
opslået.

7. Orientering fra præsterne.

7. Præstekonvent den 10. september, 17. september kursus
vedr. konfirmandarbejde, HE hjælper præsten fra Folding
med minikonfirmander i uge 38.

8. Orientering fra
medarbejderrep.

8. Der er angreb af gåsebillelarver på Johanneskirkens
kirkegård. De går i dvale ca 15. september. Der plantes
nogle enkelte lyng på de legatgravsteder der er angrebet.
Graveren prøver at lave en handleplan.

9.Orientering fra øvrige.

9. Der var byggemøde i fredags og der er gang i byggeriet.
Det ventes færdig omkring 1. februar 2015. Der er bevilget
penge til byggeriet. Byggetilladelse er givet til kapel.
Kassereren har fået 1 tilbud på tlf og internet som er fremlagt
Der fremskaffes 2 tilbud mere til næste møde.
Der sættes lys op ude ved Brørup Kirke.
Der er kommet indbydelse til stiftsmøde og Landemode d. 2.
oktober.
Ribe Stiftsnyt er uddelt.
Der har været møde i tværgående udvalg.
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3. Kvartalsrapport

3. Grundig gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal
2014. Der er en del posteringsposter som skal gennemgåes
og der er behov for en mere omhyggelig kontering.

Brørup , den 28. august 2014.

Underskrifter

Hanne Hjortskov Larsen

Inga Esager

Børge Jessen

Vibeke Lyngby

Hanne Eggers

Tage Nielsen, medarbejderrep.

Tage Nielsen

