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1. Bemærkninger til dagsorden

1. Punkt 5 udgår og kommer med til fælles MR-møde d. 28.
januar 2014.
Opgørelse på kontingent fra SAMS.
Brev fra Stiftet vedr. honorar til kontaktperson (præst) og der
arbejdes videre med hvad honoraret skal være.
Der bliver udskiftet PC hos MBHC snarest.
Bøger om kirkegårdsdrift flyttet til kirkegårdskontoret.
Papirer vedr. falck-abonnement med brandslukningsudstyr
og Tage Nielsen (graver) gennemser papiret.
Papirer vedr. mobilabonnement.
Personalepapirer som overdrages til kontaktperson.
Skrivelse fra miljøministeriet.
Skrivelse vedr APV og arbejdsmiljødrøftelse
SKI-aftale skal gennemgåes.

2. Orientering fra formanden:
Linda M. Royals udtræden af MR

2. Linda M. Royal er udtrådt af MR pr.31.12.2013

Suppleant Børge Jessens
indtræden i MR
Aftale om kirkesiden 2014
Bispevalg

Børge Jessen er indtrådt i MR den 01.01.2014 og det er
skriftligt aftalt med Stiftet.
I 2014 bruger vi Kirkesiden 10 gange og linket til
hjemmesiden skal tydeliggøres.
Bispevalget tages op på fælles MR-møde den 28. januar, for
bl. a. at finde lidt ud af hvilken betydning det har eller kan få
for vores kirke. Der er indgivet opdateret liste herfra til Stiftet
på menighedsrådsmedlemmer så der kan sendes
stemmesedler

3. Nyt fra
kasserer/regnskabskontoret

3. Der er et underskud på næsten 100.000 kr mod et
forventet overskud på ca. 160.000. kr.

4. Orientering fra præsterne

4.MBHC vil gerne have evaluering på julen 2013.
4. søndag i advent (Syng julen ind) blev en kæmpe succes
og det er ønskeligt fremad på samme måde.
3. søndag i advent med hygge i præstegåden gentages
fremadrettet.
Trosgruppe med Jette Dahl er aflyst pgr. sygdom, men
MBHC og ANSJ tilbyder 3 gange i løbet af foråret.
Fælles konfirmandtur til Esbjerg den 19. marts.
Ønsker punkt fremad omkring julehjælp
HNJE: Tak om I vil overveje angående Langfredag.

5. Fremtidens
konfirmander/konfirmationer.

5. Punktet udgår.

6. Kyndelmisse/ åbent
menighedsmøde
- indhold
-fordeling
-forplejning
-annoncering

6. En kort kyndelmissegudstjeneste 2. februar kl. 16.00 og
efterfølgende er der menighedsmøde i konfirmandlokalet.
Tegninger af det nye byggeri medbringes til forevisning.
"Køreplanen" for menighedsmødet er:
Velkomst ved HDHL
Faktuelle oplysninger ved HDHL
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Aktiviteter/året der er gået ved VL
Præsternes opgaver i ord og tal ved MBHC
Økonomi ved TN
Kirkegårdene ved TTN (graver)
Byggeri gennemgås i korte træk.
Mødet slutter af med suppe til alle deltager og VL har bestilt.
MBHC er ansvalig for udformning af annonce.

7.Rengøring af konfirmandstuen.

7. Den nuværende aftale opsiges.
Der udarbejdes arbejdsbeskrivelse med opgaver og Irena
Kristensen tilbydes timerne.

8. Fællesmøde i pastoratet 28/1-14

8.Næste fælles MR-møde afholdes den 28. januar 2014 i
Brørup sammen med Lindknud og Hovborg

9. Fremtidig "ramme" til
dagsorden/beslutningsreferat.

9. Der bruges i fremtiden denne udgave dagsorden
/beslutningsreferat.

10. Orientering om byggeri.

10. Der skal skiftes tag på præstegården og det billigste
tilbud tages.
Det nye byggeri er gået i gang.

11. Evt.

Der er tilmeldt 4 til kursusdag i Sædden Kirke d. 25. januar
2014.
Weekendturen til København med konfirmander er ændret til
en endagsudflugt.
Der er udleveret pjece om Johanneskirken til gennemsyn.
Fældning af træer

Brørup, den 16.01.2014

underskrifter

