ORDINÆRT
MENIGHEDSRÅDSMØDE
i Brørup sogn
Dato: d. 4. april 2013 kl. 19.00
Til stede: Henrik Schultz, Hanne Hjortskov
Larsen, Inga Lund Esager, Tage Nielsen,
Tage T. Nielsen, Vibeke Lyngby, Linda Royal,
Eva Gregersen
Afbud: Maj Brit Hvid Christensen, Kristen
Skriver Frandsen, Dortea Nielsen
Tillige mødt:

DAGSORDEN:

BESLUTNING:

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

I.
1. Punkt 8 kursusansøgning tilføjes.

2. Nyt fra regnskabskontoret

2. Intet til referat.

3. Orientering ved formanden

3. Menighedsrådet støtter op om henvendelse fra
det religionspædagogiske sekretariat.
Provstiet anmoder om at der indsendes
oplysninger om kostprisberegninger på
kirkegården.
Kommentar til det budgetmæssige overskud i
regnskabet fra 2012 er taget til efterretning i PU.
Invitation til budgetseminar på Hovborg kro d.
16 april kl 19.00. 4 melder til.

4. Orientering ved præsterne

4. Intet til referat.

5. Orientering ved andre

5. Tage er tilmeldt et kursus i budget og
regnskab.
Tage gav en lille orientering om folkekirkens
penge. Hvor kommer pengene fra og hvad bliver
de brugt til.
Organist Ulrika Lund Kjær overfører en uges
ferie til næste ferieår.
Irena Kristensen er blevet ansat som vikar for
præstesekretæren.

6. Nyt fra tværgående udvalg

6. Intet til referat.
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7. Nyt fra aktivitetsudvalget

7: Intet til referat.

8. Nyt omkring "bygge-projektet"

8. Intet til referat.

II. TIL DRØFTELSE / BESLUTNING.
1. Tilbud på hjul til minilæsser

II.
1. Af sikkerhedsmæssige grunde bevilges 8747
kr til hjul til minilæsser.

2. Fældning af træer på Johanneskirkens
kirkegård

2. PU har godkendt at halvdelen af træerne på
nordsiden af Johanneskirkens kirkegård kan
fældes. Det besluttes at fælde træerne.
Tage T. Nielsen indhenter tilbud på fældning af
træerne.

3. Takst for udlån af kirken – godkendelse

3. Provstiet har godkendt udlån af kirken til
kirkelige handlinger for ikke medlemmer af
folkekirken. Taksten er 5000 kr. Beløbet er
godkendt af PU.

4. Opsigelse af regnskabsaftale fra
Hjerting/Lintrup menighedsråd

4. Hjerting/Lintrup menighedsråd har opsagt
regnskabsaftalen. Aftalen ophører 1/7 2013.

5. Hjemmesiden

5.Dato for menighedsrådsmøder vil fremover
blive vist på hjemmesiden.
Gudstjenestelisten vil blive ajourført.

6. Udvalg for udflugt nedsættes

6. Aktivitetsudvalget planlægger udflugten.

7. Byggeprojektet – efter møde i provstiet

7. Der skal fremsendes en skriftlig uddybelse af
de faktiske behov for såvel kapel som
mandskabsbygning.
Uddybelsen sendes til provstiudvalget.
Tage, Tage T og Henrik mødes med arkitekten
for at sikre at alle tekniske detaljer er tænkt med.
Herefter udarbejdes skrivelsen til
provstiudvalget.

8. Kursusansøgning

8. Kordegn Irena Kristensen bevilges 2500 kr til
deltagelse i landsmødet for kordegne.

III. Eventuelt.

III.
Fremover tilstræbes at menighedsrådsmøder
afvikles i tidsrummet 19.00 til 21.00.
Irena Kristensen afløser kirkesanger Gudrun
Andersen efter behov.
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Praktisk hjælp ved konfirmationerne blev fordelt.
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