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Beslutning
Helle Nørby Jensen er fraværende.
Menighedsrådet beslutter at vi begynder med punkterne 2 og
3

2.Tema: økonomi i Brørup Sogn:
Vi arbejder med regnskabet 2013
og planlægning og overblik til 2014,
varighed ca. 1 time. Underskrive
revisionsprotokol fra PWC.

2. Regnskabet for 2013 blev gennemgået af kasseren i
hovedtal.
I grupper er der talt sammen og der er fremkommet
udgiftsposter som der skal arbejdes mere med i fremtiden.
Graveren og kordegnen tager fat på at gennemgå
telefonaftaler og kommer med oplæg til næste
menighedsrådsmøde.
Kordegnen laver et overblik over hvad det koster at have
kalender i easy-booking.
Revisionsprotokollat er underskrevet.

3.Orientering og drøftelse af
fremtiden for regnskabskontor.

3. Formanden gennemgik de aftaler der er lavet med
regnskabskontoret omkring førelse af regnskab.
Der arbejdes videre ved de følgende MR-møder med
regnskabet.

1.Bemærkninger til dagsorden.

1.Skrivelse fra Stiftet vedr. menighedsrådets tilladelse til at
mangle valgte medlemmer i rådet.
Skrivelse fra Stiftet vedr. at præsten er kontaktperson.
Forårsmøde i SAMS d. 18. marts 2014.
Landskursus til kordegn på Nyborg Strand er bevilget i
dagene 5.-8. maj 2014.

4.Orientring fra præsterne.

4. Påskemåltid Skærtorsdag før gudstjenesten bliver i 2015.
Ingen gudstjeneste Bededag pga. konfirmation i pastoratet.
Børne og familiegudstjeneste Palmesøndag den 13. april.

5.Kirkeskibet tilbage til Brørup Gl.
Kirke. v. Inga

5. Kirkeskibet er skænket af familien Gehlert.
Kirkeskibet bliver flyttet tilbage til Brørup gl. Kirke.
Kirkeværge og graver arbejder videre med forløbet.

6.Johanneskirkens folder:drøftelse
v. Inga

6. Oplægget er drøftet. Der bliver lavet nogle stykker nu. Når
kapellet er bygget færdig laver vi en tilrettet udgave.

7.Brugen af konfirmandstue og
kirke orientering fra udvalget.

7. Brugen af konfirmandstue og kirke kan benyttes af alle til
kirkeligt arbejde. De aftaler der er lavet pt. bebeholdes. Der
kommer yderligere oplysninger ved næste møde.

8.Fremtidens konfirmander:
8. Brørup har uændret udgifter til kørsel men der komme en
pressemeddelse og ansøgning om ekstra udgift til aflønning af en konfirmandlærer som kan
udgifter til kørsel med konfirmander. søges hos PU.
9.Byggeri: status og næste step.

9. Næste licitation vedr. byggeri kommer sidst i marts.
Tilkørselsvejen er næsten færdig.
Det prioriteres at bommen bliver flyttet ned til materialeplads
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10.Opgaver Børge

10. Børge vil gerne stille sig til rådighed med praktisk hjælp
ved forskellige lejligheder.

11. Orientering: Officiel meddelelse
om bispevalg(DAP+ dagspressen)
Indbydelse til møder m.
bispekandidater.
Kursustilbud om frivillighed.

11. Der er bispekandidat møde i Helle hallen mandag den
24. februar kl. 19.00. Vi mødes ved Johanneskirken kl. 18.15
til fælleskørsel. Desuden på følgende datoer: 4. marts og 10.
marts.

12. Evt.

12. Datoer vedr. kirkekaffe blev fordelt.
Der er fældet træer ved Brørup gl. Kirke og Børge Jessen
prøver at finde aftager som må få det for at fjerne det.
Der er begyndt at ske ændringer i forhold til urnegravsteder
og der arbejdes på at kirkegårdskortet skal ajourføres.

Brørup, den 20.02.2014

underskrifter

