ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: d. 20 feb. 2013 kl. 19.30
Til stede: Henrik Schultz, Hanne Hjortskov
Larsen, , Tage Nielsen, Tage T. Nielsen,
Vibeke Lyngby, Linda Royal, Dortea Nielsen,
Eva Gregersen
Afbud: Maj Brit Hvid Christensen, Inga
Lund Esager, Kristen Skriver Frandsen
Tillige mødt:

DAGSORDEN:

BESLUTNING:

I. TIL ORIENTERING/EFTERRETNING.

I.
1. Bemærkning til referat fra d. 9 jan.:
Punkt 10. Linda er kun ansvarlig for P.R. i
forhold til børnekirken.

1. Bemærkninger til dagsorden

1. Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra regnskabskontoret

2. Tage har deltaget i et kursus for kasserer. Det
var godt, og har givet et bedre indblik i
regnskabsføringen.

3. Orientering ved formanden
a) opgørelse fra ark. Hans Lund
b) indhegning omkring fyrkælder

3.
a) Der er kommet en opgørelse på
konsulentbistand ved klokkestabelet ved Brørup
gl. Kirke. Bistanden blev udført i 2009 og 2010,
beløbet er på 6693 kr.
b) Indhegning omkring fyrkælder ved Brørup gl.
Kirke er ikke lovliggjort, men taget til
efterretning. Anlægget skal beplantes med
vedbend som skal gro op af anlægget.
Ved forfald skal anlægget erstattes af en hæk.
Hanne og Henrik skriver en ansøgning til Marie
C. Moltesens fond.
Der er behov for at tale målsætninger/visioner.
Skal på som et punkt til næste møde.
Dato for årsafslutning af regnskabet 2012 bliver
d. 07-03-2013 kl. 19.00.
Orienteringsmøde i Ribe stift d. 26-02-2013. 4
personer deltager.
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Forårsmøde og generalforsamling i SAMS d. 1903-2013 i Helle hallen.
4. Orientering ved præsterne

4. Intet til referat.

5. Orientering ved andre

5. Anne Marie Boysen er ansat som
gravermedhjælper, 16 timer/uge, i perioden 1803-2013 til 09-12-2013.
Der er fremskaffet kraftigere belysning
indvendigt i Brørup gl. Kirke.
Inga og Tage T. skal på kursus d. 26-02-2013 i
udregning af kostpriser.
Der er modtaget et tilbud på ny gulvbelægning i
køkkenet i præstegården. Pris 6885 kr. Arbejdet
igangsættes.

6. Nyt fra tværgående udvalg

6. Vedr. bomærke:
Der er indhentet tilbud fra to trykkerier, og der er
valgt det trykkeri som tilgodeser såvel pris som
kvalitet.
Farverne er justeret, og bomærkerne er
forhåbentligt klar til at blive præsenteret kr.
himmelfartsdag.

7. Nyt fra aktivitetsudvalget

7. Intet til referat.

8. Nyt omkring "bygge-projektet"

8. Intet til referat.

II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.
1. Brug af ”den digitale arbejdsplads” - DAP

II.
1. En lang drøftelse af DAP som arbejdsredskab
i menighedsrådet.
Det besluttes at der startes op med at bruge DAP.
Dagsorden og referater sendes fremover til DAP.

2. Børnekirke
a) budget og ønsker
b) retningslinjer for afregning

2.
Der er rigtig mange frivillige der bakker op om
børnekirken.
a) Der er et ønske om at indkøbe en miniovn til
køkkenet i konfirmandstuen. Dette bevilges og
Linda sørger for indkøb.
Det forventes at omkostningerne ved
børnekirken er 10-12.000 kr. om året.
Der er et ønske om filtpuder til stolene i
konfirmandstuen. Linda forsøger at finde en
løsning der kan holde.
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b) Indtægten fra børnekirken indsættes på
driftskontoen efter hvert arrangement.
3. Renovering af hoveddøren i PG

3. Der er modtaget et overslag på renovering.
Det er på 7.000 + moms. Arbejdet sættes i gang.

4. Sogneindsamling – Folkekirkens nødhjælp

4. Der har været henvendelse ang. indsamling til
Folkekirkens nødhjælp d. 10-03-2013.
Det er med meget kort varsel, og der er enighed
om at takke nej til at stå for dette.

5. Summarisk overslag/budget fra arkitekt,
vedr. kapel-mandsk/værkstedsbygn-depot-ny
vej

5. Der er indkommet et overslag på økonomien
til byggeriet. Overslaget er på ca. 5,5 mill. +
moms. Overslaget skal vedlægges ansøgningen
til provstiudvalget.

6. G.I.A.S. – takstsystem

6. Det besluttes at gravstedslegater betales for
det løbende år + 30 år.
Der laves opgørelser pr. 31/12.

III. Eventuelt.

III.
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