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Menighedsrådsmøde.
Tilstede: Hanne DH L, Tage N,
Børge, Tage N, Helle N, Vibeke
Fraværende: Inga, Dorthea

Dato: 25.sep.2014

Dagsorden

Beslutning

1 Bemærkninger til dagsordenen.
2. vedr. præstestillingen
-vikar fra 1. okt.
-opslåede stilling.
3. Præstegården
-istandsættelsen.
4. Præsterne:
-kommende konfirmander
-overvejelser om fremtidig
inddragelse af frivillige og
underudvalg.
- Hanne Eggers-tanker og
overvejelser til MR.
5. Byggeri.
6. Kasserer:
-budget 14
-budget 15
-manglende feriepengeudbetalinger.
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1.

Intet.

2. Knud Flensten Madsen indsættes som vikar i en fuldtidsstilling, forventelig indtil 1.1.2015
Præstestillingen er opslået i Kristelig Dagblad to gange.
Orienteringsmøde d. 20. oktober kl. 20.00 hvor udvælgelsen
til prøveprækend foretages.
3. Istandsættelsen af præstegården går planmæssig. Der er
sået græs i plænen. Der laves jordvold bag garage som
tilplantes med skovjordbær.
4. Konfirmandhold i 2014 / 2015 ser således ud.
Johanneskirken 15, Brørup gl. Kirke 15 undervises af
vikarpræst i Brørup.
Lindknud 11, Hovborg 6 undervises i Lindknud, Gjerndrup
friskole Undervises I Brørup, en konfirmand fra Adserbølgård
Kostskole, alle undervises af Helle Nørby.
Rådet tager stilling til udlevering af bibel / samlebog til
konfirmanderne i samråd med ny præst.
Rådet er opmærksomme på om der er nogle der kan
inddrages som frivillige.
Hanne Eggers nævnte SOGN.DK angående manglende
opdateringer.

7. Opfølgning af tidregistrering
på kirkegårde.

5. Der kommer elementer i uge 40 til det nye mandskabs
byggeri.
8. Orientering fra medarbejder- Der udsendes licitation materiale til kapel byggeri d. 20.
rep.
oktober 2014 ca. 3 uger senere er der licitation i Konfirmand
stuen.
9. Orientering fra
aktivitetsudvalg:
6. Budget 2014, intet.
-organistens tiltrædelse.
Revisions protokol er afsluttet for 2013, gennemgået og
-øvrigt
underskrevet.
10. Evt.

Omkring budget 2015 har Brørup Sogn fået tildelt lidt ekstra
midler.
For manglende udbetaling af feriepenge udbedres dette for 2
medarbejder.
7. Der bliver lavet tidsregistrering manuelt hver dag, en gang
månedligt tastes det ind i skemaet.
Tage og Inga giver tilbagemelding til Provstiet angående
tidsregistrerings skemaer.
8. Menighedsrådet beslutter at der udsendes to rykker inden
der lægges gebyrer på opkrævning af manglende betaling.
Ovenstående i henhold til svar fra Ribe Stift angående
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opkrævning af rykkegebyr.
9. Hanne Albinus har første arbejdsdag 5. oktober, der bliver
lidt ekstra til kirkekaffe.
Indtil videre er der mellem 20 – 25 tilmeldt til babysamlesang
med opstart midt oktober. Varetages af Betina Sørensen.
Kirkebio med 5 forestillinger i Brørup Bio.
.10. Rådsmøde d. 26. november kl. 19.00

, den

underskrifter

