SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
dato :

6. marts 2018

Tid :

19:00

Sted :

Kirkens hus i Tårup

Deltagere : Erik Jensen, Ole Krogh, Lars Mikkelsen, Kurt Jensen, André Friis Møller, Anny Jensen, Lis
Madsen, Milan Nielsen (fra kl. 19:25), Susanne Andersen & Michael Gertsen
Afbud : ingen

Dagsorden

Referat

1. opfølgning i.f.t. referat fra
sidste møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra sognepræsten

4. Nyt fra kirkeværgen

5. Nyt fra kontaktpersonen

6. Offentlig fremlæggelse af

Intet
Nyt flag til Tårup kirke er indkøbt.
 Bestilt foredrag med tidl. provst Erik Fondsbøl 18/3
 Menighedsudflugten går til Fanø 16/6. Én bus (52
pladser) og først til mølle-princippet.
 Frida Juul Lunde kommer og spiller til
Skærtorsdagsgudstjenesten
 Ferie aftalt med graveren – husk i øvrigt at bruge
hendes arbejdsmail i arbejdsmæssig sammenhæng.
 Der bevilges køb af 4 affaldsstativer til sortering af
affald på kirkegårdene.
 Arbejdstilsynet beder om handlingsplan i tillæg til APVvurdering. Udfærdiges når den nye gravermedhjælper
er kørt ind.
 Køb af stangklipper – på anbefaling fra Arbejdstilsynet til ca. kr. 15.000 blev aftalt til budgettet for 2019.
 Besluttet at sponserer landsbyjuletræ ved Frørup Kirke
– Michael skriver til formanden for landsbyrådet om
sponsoratet, der kun dækker selve juletræet.
 Varmen i Frøup Kirke – problemer med styringen.
Vedtaget at styre varmen manuelt, indtil vi får et oplæg
fra en fagmand.
Ny gravermedhjælper - Noel - ansat 1. marts. Michael skriver til
Steen fra Tårup-portalen om han vil hjælpe med fotografering
af Noel til vores hjemmeside.
Driftsunderskud for 2017 og negative frie midler, som skal

www.frørup-taarup-kirker.dk

SEKRETÆREN
regnskabet for 2017 og
budgettet for 2018

7. persondataforordning og nyt
lønsystem 19 8. oplæg til afholdelse af
temamøde om visioner for
vores kirke
9. tilbud fra Tårup Flaghejserlaug
om hjælp til flagning ved
lokale kirkelige begivenheder
10. ansøgningen om tilskud på kr.
6.000 til aktiviteter i FrørupTårup ældreklub i 2019
11. Problemer med døren til
teknikrummet i Frørup kirke.
Den er skæv.
12. eventuelt

For referatet :

reetableres i det kommende år. Regnskab for 2017 godkendt
med tekstlinien : Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
12301219, regnskab 2017, Afleveret 4/3-2018 09:49
Nyt skærpet regelsæt træder i kraft 25. maj – med det formål at
beskytte personlige oplysninger.
29. maj kl. 19 i Kirkens Hus, smørrebrød.

Et flertal sagde ja tak til Laugets tilbud – dog ikke f.s.v.a.
begravelser og bisættelser. Kurt Jensen var imod, fordi det vil
skab forskel på flagningen i pastoratets to sogne.
Efter en principiel drøftelse blev det besluttet af imødekomme
ansøgningen for 2019.
Døren sættes på budgettet til 2019 med kr. 20.000.

Intet

Michael Gertsen

www.frørup-taarup-kirker.dk

