ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: d. 9. jan. 2013 kl. 19.00
Til stede: Henrik Schultz, Hanne Hjortskov
Larsen, Inga Lund Esager, Tage Nielsen, Tage T.
Nielsen, Vibeke Lyngby, Dortea Nielsen, Maj Brit
Hvid Christensen, Kristen Skriver Frandsen, Eva
Gregersen
Afbud: Linda Royal
Tillige mødt:

DAGSORDEN:

BESLUTNING:

I. TIL ORIENTERING/EFTERRETNING.
1. Bemærkninger til dagsorden

I.
1.
Det besluttes at mødet slutter senest kl. 21.30.
Kort præsentation af præstevikar Kristen og
menighedsrådet.

2. Nyt fra regnskabskontoret

2.
Kasserer Tage Nielsen er orient. af regnskabsfører .
PU beder om udtalelse om budgetmæssige overskud
ultimo 2012.
3.
Deltagelse i Info-møde i prostimødet d. 23/1-13.
Deltagelse i introduktionsmøde i den digitale
arbejdsplads d. 11/1-13. Der er god tilslutning fra
MR.
Flere møde/kursustilbud tilbydes.
Etablering af lyddør m.m. i præstegården er godkendt
af PU. Tilbud fra håndværker på ca. kr. 60.000 incl.
moms. Der forventes ligeledes tilbud på renovering
af hoveddøren i præstegården.
Der er indkøbt en ny minilæsser til
kirkegårdsarbejdet ved den Gl.Kirke.
Aftale m. JF rengøring til konfirmandhus og
præstekontor.

3. Orientering ved formanden

4. Orientering ved præsterne
- gudstjenesteplan
- børnekirke

5. Orientering ved andre

4. Planlægning af forårets gudstjeneste er planlagt og
udsendt på mail.
Børnegudstjeneste fortsætter, dog således at det
afprøves at få maden fra Brugsen i en periode.
D. 3.oktober 2013 vil der igen komme et offentligt
foredrag. Dette i samarbejde med Brørup Bibliotek.
5.
Der er tilmelding til frokost for frivillige i hele
pastoratet søndag d. 13/1-13. Indtil videre tilmeldt 39
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personer.
Der er forslag om at personalet får
førstehjælpskursus, samt at der laves handleplan for
området.Graver tager kontakt til Falck desangående.
Der er behov for at der bruges mere tid til opgaverne
på kirkegården.

6. Nyt fra tværgående udvalg

7. Nyt fra aktivitetsudvalget

8. Nyt omkring "bygge-projektet"

II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.

1. Afløser for kirkesanger

6.
Der er d.d. valgt baggrund til kirkernes bomærke. Til
Gl. Kirke valgt en støvet grøn og til Johannes Kirke
støvet blå.
7.
Der vil blive afholdt 3 mødeaftner for par.
Annonceres på hjemmeside, i ugeavis og ved
ophæng.
Der arbejdes på at finde frivillige”kaffehold”.
8.
Der er for nogen tid siden kommet tegninger til
formanden. Der ønskes mail ud til MR ved tiltag.
.
II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.
1.
Der er ønskes en kirkesanger mere eller en hel ny.
Der undersøges forskellige muligheder.
Der drøftes kort om der evt. kunne bruges frivillige
kirkesanger til søndagens gudstjenester. Dette vil
tages op senere.

2. Julehjælp 2013 - indsamlet beløb

3. Tilbud fra ugeaviserne - annonce i 2013

4. Fredningstid for kistebegravelser af børn op til 36 mdr.

4. Redegørelse for personalesituationen

6. Sekretærfunktionen i forhold til
menighedsrådets arbejde / referater

2.
Indsamlingen til julehjælp indbragte kr. 2.204
3.
Tilbud fra 2 ugeaviser. Der er stor forskel. Det
billigste vælges til ca. kr. 40.000 mindre end det
dyre.
4.
Embedslægen anmodes i de enkelte tilfælde om
vurdering af fredningstiden.
5.
Der er tale om sygemelding af organist og sekretær.
Sognepræsten kan antage midlertidig administrativ
hjælp.
6.
Der er mulighed på sigt at denne opgave kan ligge
hos præstesekretæren.

7. Gudstjenestefrekvens
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7.
Der følges op i forhold til fordeling i kirkerne. Der er
lagt plan i den periode hvor der er præstevikar.

8. Påskemåltid skærtorsdag

9. Køkkengulv i PG – renovering

10. Nedsættelse af aktivitetsudvalg

11. Repræsentanter til tværgående udvalg

12. Nedsættelse af byggeudvalg

13. KFUM’s Soldatermissions Kollektdag

14. Anmodning om støtte til projekt
”Folkekirke og De unge”

8.
Der vil igen blive afholdt påskemåltid skærtorsdag.

9.
Der indhentes tilbud på renovering af køkkengulv i
præstegården.
10.
Der nedsættes udvalg bestående af sognepræsterne,
Linda Royal, Dortea Nielsen, Vibeke Lyngby, Inga
Esager samt organisten.
I forhold til PR er valgt Linda Royal.
11.
Tværgående udvalg bestående af Vibeke Lyngby og
Eva Gregersen.
12.
Byggeudvalg består af det samlede MR.
13.
Der er i MR taget beslutning om at der i kirkerne
indsamles til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens
Korshær og den lokale julehjælp.
14.
Der er ikke tilslutning til at yde støtte.

15. Fremlæggelse af foreløbige tegninger
på kapel og mandskabsbygning

15.
Tegninger blev fremlagt for tilretninger.

III. Eventuelt.

III. Eventuelt.
Evt:
Hjælp til kirkekaffe og børnekirke:
20/1: Vibeke, 25/1 børnekirke: Birthe og Hans
Skjødt, 27/1: Inga, 3/2:Eva, 10/2: Dortea, 17/2:
Vibeke, 24/2: Hanne
Kasserer efterlyser målsætninger for MR`s arbejde.
Der drøftes muligheden for et Visions seminar, med
en processtyrer udefra.
Det vil komme på dagsordenen til næste møde.
Næste møde d. 20. februar 2013 kl. 19.00
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