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Menighedsrådsmøde d. 30.10.2014 Dato: 30.10.2014

Blad nr. 14
Formandens initialer:
hdhl

Dagsorden

Beslutning
Tilstede: Hanne Hjortskov Larsen, Tage Nielsen, Vibeke
Lyngby, Inga Lund Esager, Børge Jessen, Dortea Nielsen,
Helle Nørby Jensen og Knud Fensteen Madsen.
Fraværende: Tage T. Nielsen, medarbejderrepræsentant

1. Bemærkninger til dagsorden

1. Punkt 5 kvartalsregnskab: Udsættes til næste møde
Punkt 10 Kirkenyt: der mangler oplysninger så punktet kan
ikke gøres færdig.

2. Rettelse til referat af 25.09.14
mht. møder

2. Der er en datofejl og rettelse følger med korrekt datovedr.
næste møde

3. Ang. præsteansættelse

3. Alle 3 menighedsråd har enstemmigt indstillet præst.

4. Præstegårdens istandsættelse

4. Maleren er færdig, gulvmanden er godt i gang og der
mangler kun lidt. Hoveddøren skal der arbejdes med og
kassereren arbejder videre så det hele kan blive færdig og
regnskabet for istandsættelse kan sendes til provstiet.

5. Kvartalsregnskab

5. Kvartalsregnskab udsættes til næste møde.
Sognepræst Anna Jensen, Folding er med i salmeprojekt og
de skal øve i Johanneskirken den 13. november og
efterfølgende skal de til Ribe Domkirke og synge. Folding og
Brørup menighedsråd deles om udgifterne til bussen.
Der mangler en ny flagstang ved Johanneskirken (den gamle
er rådden). Kassereren får 3 tilbud hjem og må vælge det
bedste og bestille en ny flagstang.

6. Præsterne:
- betjening ved kirkelige handlinger
for nabosognene

6. På nuværende tidspunkt har Brørup Sogns menighedsråd
udgiften til ansatte selvom det er borgere fra nabosognet.
Skal det fortsat være sådan eller hvordan skal vi forholde os i
fremtiden? Formand og sognepræst skriver i fællesskab et
brev til provstiudvalg angående dette.

7. Medarbejderrepræsentant

7. Intet at bemærke.

8. Kistebegravelse i græsplæne

8. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt med
kistebegravelse i de ukendtes, men formand og graver
skriver et brev til PU.

9. RAMS

9. Friskolen og Brørupskolen deltager i RAMS-projekt.

10. Kirkenyt for 2015

10. Der er ikke kommet noget materiale. Punktet tages op
ved næste møde.

11. Byggeri

11. Graveri er ellers færdig, men Brørup Fjernvarme kommer
"når det passer dem" og graver op igen. Byggekyndige han
foreslår at vi snakker med naboen angående muren derover,
og finder en løsning i fællesskab. Rejsegilde fredag den 7.
november kl. 11.00.

12. Evt.

12. Evt.
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Blad nr. 14
Formandens initialer:
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Dagsorden

Beslutning
Der er uddelt legatportioner.
Til foredraget den 4. november med biblioteket er der fri
entre. Vibeke laver kaffe og biblioteket kommer med
chokolade.

Brørup, den 30.10.2014.

underskrifter

