Referat nr. 41
ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: onsdag den 26. september 2012 kl. 18.00
Til stede: Henrik Schulz, Tage T. Nielsen, Maj
Brit H. Christensen, Helle Nørby, Margit
Gammelgaard, Vibeke Lyngby, Tage Nielsen,
Edith Fredslund, Børge Jessen, Inga Esager.
Afbud:
Tillige mødt: Jytte Fryland
DAGSORDEN:

BESLUTNING:

I .TIL ORIENTERING/EFTERRETNING.

I.

1. Bemærkninger til dagsordenen

1. Intet

2. Nyt fra regnskabskontoret

2. Afkast fra Jubilæumsfonden af 1973 kan
bruges til bl.a. konfirmandgaver.
- Jytte skal også føre regnskab for Malt og
Hygum Sogne, og ønsker hjælp på kontoret. Fra
1. okt. laves der en freelance ordning med Lena
på 4 timer om ugen. Jytte går 2 timer ned om
ugen.

3. Orientering ved formanden.

3. Den 2. okt. kl. 16.30 er der møde med
provstiudvalget, hvor vi skal redegøre for vore
planer med hensyn til byggeri af kapel og
mandskabsbygning.
- Tage Nielsen og Inga undersøger priser på leje
af skurvogn / pavillon til kirkegårdspersonalet.
Nuværende bygning er utæt og der er tegn på
råd.
-Henvendelse fra
provstiet, vedr. ydelse på kr. 5000
for udlån af kirken, blev fremlagt.
Henrik skriver til provstiet.

- Henrik og Inga deltager i ansættelse af
barselsvikar for Helle.

- 23. januar infomøde for nye og gamle MR
medlemmer kl. 18.00 på Askov Højskole
4. Orientering ved præsterne.

4. Intet

5. Orientering ved andre

5. Hynder i Brørup gl. Kirke er repareret.
- tagene er sat i stand.
- Torsdag formiddag 27.sept. holder graverne
erfa-møde v Johanneskirkens kirkegård.

6. Nyt fra det tværgående udvalg

6. Fælleslogo for de 4 kirker samt den enkelte
kirkes logo vil snart være færdige og tages
derefter i brug. Præsenteres offentligt Kr.
Himmelfartsdag.

7. Nyt fra aktivitetsudvalget

7. Den 7. november kl. 19.30 foredrag i
Foreningshuset. Stiftspræst Jette Dahl fortæller
”om at være i magtesløsheden”
- 22. okt. foredrag i samarbejde med biblioteket.
Sognepræst Søren Matthiesen fortæller om den
russiske digter Dostojevskij. På Biblioteket kl.
19.30.
Se i øvrigt referat fra aktivitetsudvalgets møde
27. sept.

8. Nyt fra Valgbestyrelsen

II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.
1. Kontortider

2. Kristeligt Dagblad til rådighed

8. Valgforsamlingens resultat er gældende. Der
indkom ikke alternative lister.
II.
1. Pr. 1. oktober ændres kontortiderne i Brørup
præstegård således, at der er åbent mandag,
onsdag og fredag kl. 8-12 samt torsdag kl. 13-17.
2. Punktet tages op v. næste budgetmøde.

3. Der omprioriteres så kontaktpersonen
3. Endeligt budget 2013, herunder fastsættelse af honoreres lidt mere og kirkeværge og kasserer
honorarer til formand, kontaktperson, kirkeværge tilsvarende mindre. Der var dog ikke helt
og valgt kasserer.
enighed.
4. Revisionsprotolollat for regnskab 2011.

4. Jytte flytter overskydende kapital fra Frøs
Sparekasse til Sydbank.

5. Minikonfirmander

5. Folding inviterer 3. kl. om efteråret og Brørup
inviterer om foråret.

6. Konfirmandgaver

6. Gjerndrup Friskoles konfirmander får
salmebøger ligesom i Lindknud og Hovborg. I
Brørup får konfirmanderne Bibelen.

7. Udflugt vedr. konfirmander

7. Gjerndrup Friskoles konfirmander tager en tur
til København. I samarbejde med skolen.
Overnatter på efterskole på Frederiksberg.

8. Gamle højskolesangbøger

8. Foræres til Gjerndrup Friskole.

9. Drøftelse af vikarbrug og
begravelser/bisættelser 6 dage om ugen.

9. Indtil videre bibeholder vi 6 dage om ugen.

III. Eventuelt.

III.

Ændring af mødedatoer

Mødet den 14. november flyttes til den 13.
november kl. 18 og det er med forplejning.
Afsked med det gamle MR.
Fælles MR-mødet 30. januar flyttes til 6. feb. i
Brørup.
Kirkekaffe:
30. sept. = Tage T / Edith
7. okt. = Tage N
14. okt. = Margit
21. okt. = Vibeke
28. okt. = Inga

