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Tilstede: Anna Marie Erbs, Helle
Nørby, Inga Esager, Tage Nielsen
Nygade, Tage Nielsen graver,
Vibeke Lyngby, Børge Jessen,
Hanne Hjortskov Larsen.
ad 1) Ingen bemærkninger.

1.Bemærkninger til dagsorden.

ad 2) budget 16 er ved at være klar til aflevering.
I øvrigt ingen bemærkninger.

2. Regnskab
- igangværende budget
- budget 2016

ad 3) Præsterne: Anna Marie har modtaget sogneanalysen.
Den kommer på næste MR møde.
Der er udsendt breve til kommende konfirmander, i alt 141 til
hele pastoratet (både 7.+8. kl.)
Helle og Anna Marie er så småt i gang med planlægningen af
konf. undervisningen.

3. Nyt fra præsterne.

4. Kontaktpersonen
- graverstillingen
- øvrigt personale

ad 4) Inga oplyser at annoncen vedr. graverstillingen er i
Ugeavisen i denne uge, ansøgningsfrist 7/6 og samtaler d.
15. juni.
Gravermedhjælper Anna Marie Boysen har fået konstateret
en alvorlig sygdom og starter snarest i behandling.

5. Medarbejderrepræsentant.
6. Byggeri.

ad 5) Graver Tage Nielsen fortæller om behov for hjælp på
kirkegården v. Gl. kirke under Anna Maries Boysen sygdom.
Ønsker at bruge et enkeltmandsfirma der kan lejes pr. dag.
Tage går videre med dette, sådan at standarden på
kirkegården opretholdes!

7. Aktivitetsudvalg.
ad 6) Kapelbyggeriet går planmæssigt, der rejses i morgen d.
27. maj 2015. Tage Nygade serverer kaffe for håndværker,
Vibeke har bagværk.
8. Møde Ribe Stift 27/5-15.
Tage Nygade sørger for en ny passende postkasse til
Østergade 29 a samt 2 x dørstopper til mandskabshuset.
9. Jubilæum.

10. Tilretning af mødekalender.

11. Evt.

ad 7) Vibeke fortæller om tilfredshed med forløbet omkring
Kristi Himmelfart.
Næste program er udflugten, tilmeldingen er startet.
ad 8) De 3 formænd i pastoratet er indkaldt til
evalueringsmøde vedr. pastorat-sammenlægningen. MR har
over et par gange drøftet pkt.
ad 9) Jubilæum-udvalget har netop haft møde: planlagt
festgudstjenest d. 30. august kl. 14. Biskop og provst har
tilkendegivet deltagelse, og i juni bliver tidl. præster,
rådsmedlemmer samt MR fra pastoratet og Folding Sogn.
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ad 10) Der aftales et ekstra møde d. 24.juni kl. 17.00
herunder lukket møde vedr. ansættelse af graver.
ad 11) Vibeke og Inga planlægger videre omkring afsked for
Tage graver d. 2. august.
Der orient. om kommunikationen med provstiet vedr.
ændringer på kirkegården v. Gl. kirke.

Brørup, den 26.maj 2015

underskrifter

