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Dagsorden

Beslutning
Lene Frederiksen er sygemeldt, for hende indtræder
stedfortræder Søren Uhre-Olsen.
Anny Uldall Eriksen er forhindret, stedfortræder Vibeke
Lyngby fremmøder.
Kl. 16 kommer der akut afbud fra sognepræst Inge Bach og
kl. 17 akut afbud fra sognepræst Anna Marie Erbs.
Fremmødte: Tage Nielsen, Kirsten Scheel, Gjerluf Hansen,
Inga Esager, Søren Uhre-Olsen. Vibeke Lyngby,Kamma
Orbesen, Finn Hardis,Hanne Hjortskov Larsen.

1. Bemærkninger til
dagsordenen.

ad)1: Intet at bemærke.

2. Regnskab:
-regnskab 2016 til
godkendelse.
-regnskabsinstruks.

ad 2) Regnskab 2016 drøftes og godkendes af det
tilstedeværende menighedsråd.
Afleveres i Dataarkivet d. 23. marts 2017 kl. 19.42.
Regnskabsinstruks: gennemgås og vedtages. Underskrives
af formand.

3. Drøftelse af fremtidig behov
for og brug af hjemmeside,
kalender, kirkeside.

ad 3) Der drøftes dels de 2 forslag , der tidligere har været
fremme: Churchdesk og Bransoft.
Yderlig drøftes nuværende ordninger med hjemmeside,
kalendersystem Easybooking og kirkesiden i Ugeavisen.
Der besluttes at udskyde ændringer, således at der
fortsættes med hjemmesiden og Easybooking, og så
genoptages drøftelser ang nye tiltag først på det nye år.
Derudover besluttes at der fremover forsøges med
Kirkesiden i Ugeavisen med en helside en gang pr. kvartal,
fremfor 10 x en ½ side.

4. Kontaktperson:
-ansøgninger fra organist
-øvrig

Der søges om del korleder kursus og om deltagelse i det
årlige stævne for organister. Dette imødekommes.
Kordegn er sygemeldt, der er hjælp til kordegne-opgaver ca.
x 1ugentlig.
Organist Hanne Albinus søger om orlov uden løn i perioden
19. juni til d. 20. august 2017. Menighedsrådet bevilger dette
og undersøger muligheder for afløsning.

5. Præster har ordet.

Ad 5) Udgår.

6. Aktivitetsudvalg.

Ad 6) Der er sangaften d. 28/3 og foredrag i samarbejde med
biblioteket d. 29/3. Aktivitetsmøde igen d. 6/4.

Side 2 af 2

Menighedsrådsmøde i Brørup Sogn 23.marts 2017 kl.19.00

Blad nr. 4
Formandens initialer:hdhl

Dagsorden

Beslutning

7. Medarbejderrepræsentant.

Ad 7) Finn orient. om arbejdet på kirkegården.
Har god hjælp af den nuværende praktikant, der har
serviceret diverse maskiner.

8. Stående udvalg:
-graverhus
-skamler
-kalkning
-energimæssige tiltag
-oversigtsplan

Ad 8)
Det aftales at Søren indtræder i stående udvalg.
Vedr. graverhus vedtages at få malet indvendigt samt få
andre nødvendige reparationer lavet mhp. udlejning.
Der undersøges nærmere omkring brug af LED lys i kirken.
Vedr. kalkning af Johanneskirken: igangsættes.
Vedr. skamler, er der 18 til ombetrækning. Der er indhentet
tilbud, hvoraf det billigste benyttes.

9. Evt.

, den

underskrifter

