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Til stede var
A.M. Erbs, Inga Esager, Vibeke
Lyngbye, Børge Jessen, Hanne
Hjortskov Larsen, Helle Nørby.
Afbud fra Henrik Nygaard.
1. Bemærkninger til dagsordenen.

2. Orientering og indkommen
post.

Forespørgsel om lån af løvsuger fra Malt kirkegård.
Vi låner den ud i år i det omfang, vi ikke selv skal bruge den.
Afleveres i samme stand som modtaget.
Burmesisk menighed ansøger om lån af konfirmandstuen.
Aftales nærmere med Anna Marie Erbs
Tilmelding til stiftsstævne, Formand og Vibeke.

2a
Godkendelse af
vedtægtsændringer på
kirkegårdene

Menighedsrådet godkender ændringer i vedtægten for
kirkegårdene.

3. Kontaktperson:
- sygemeldte
- 3 mdr. samtaler/datoer fastlægges
- MUS samtaler

Ansøgning fra organist om en lydskærm. Menighedsrådet
indstiller, at problemet løses ved indkøb af formstøbte
høreværn til 1.000 kr.
Dorthe er på kursus. En person i arbejdsprøvning på
kirkegården. MUS samtaler i denne tid. Skærmbriller til
Hanne Grove.

4. Regnskab:
- Regnskab 2014

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2014 gennemgået og
taget til efterretning. Ingen bemærkninger.
Kassereren informerer om en bedre økonomi i andet halvår.

- budget 2016

Ligningsbeløbet er udmeldt. På næste møde tilpasses
budgettet til dette.

5. Byggeri:
- afslutning
- byggeregnskab
-udsmykning/indretning
kapel

Det ser ud, som om budgetterne holder. Der er mulighed for
at anskaffe bænke og udsmykning inden for rammen.
Snedkeren har planker til overs, som måske kan bruges. Vi
beder ham udarbejde et forslag.
Helle foreslår indkøb af salmebøger for gaverne fra jubilæet.
Vedtaget. 10 stk. til kapel og 30 stk. til kirken.

6. Præsterne:
- forretningsorden
- sogneprofil for Brørup

MR udskyder drøftelse og vedtagelse af Forretningsorden til
efter næste valg. Dagsorden vil fremover blive udsendt
fredagen før mødet. Møderne sluttes så vidt muligt kl. 22.
Anna Marie orienterede om sogneprofilen. Den sendes i
elektronisk udgave til MR medlemmerne.
---

7. Medarbejderrepræsentant:
- bemanding på kirkegårde

Udsættes til møde den 30.9.15 kl. 16.30 i Graverhuset.
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8. Aktivitetsudvalg.

Vi finder en ny dato til udvalgsmødet, da det planlagte blev
udsat. Efterårets arrangementer er på plads.

9. Evt

Tage tager til møde i Regnskabskontorfællesskabet i Vejen.
Leif Pedersen er tidligere udpeget af MR til at sidde
bestyrelsen for Moltesens legat. Han har ønsket at udtræde
og i stedet er udpeget Kim Sterup.

, den

underskrifter

