SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato :

28. august 2018

Deltagere : Erik Jensen, Kurt Jensen, André Friis, Anny Madsen, Lis Madsen, Ole Krogh, Lars Mikkelsen,
Milan Holck, Michael Gertsen samt suppleant Ida Larsen og regnskabsfører Susanne Andersen
Fraværende :

Dagsorden

Referat

1.Opfølgning i.f.t. referat fra sidste møde

Tidl. beslutning om temadag ændret til, at der på
hvert MR-møde skal et punkt på, der handler om
visioner og ønsker for vores pastorat.
Døren i våbenhuset i Frørup er i stykker
(budgetteret reparation) Der skal nu kgl.
Bygningsarkitekt ind over de forskellige
løsningsforlag, fordi Frørup er en middelalderkirke.
• Velbesøgt og vellykket guitar-gudstjeneste
26/8.
• Sognepræsten i Langå-ØksendrupSvindinge har fået ny stilling og André er
konstitueret indtil ny er tiltrådt.
• Orientering om forskellige
beplantningsmæssige tiltag i Tårup
• Med baggrund i en alvorlig ulykke er alle
kirkegårde påbudt at sikre, at alle gravsten
er solidt forankret. Vores graver påser
dette.
• Pastoratet stillede et hold til DHL-stafet.
Vellykket og måske en ny tradition er lagt ?
• Kontaktpersonen forsøger at få overblik
over de ansattes anciennitet ved de
planlagte udvikl.-samtaler.

2.Nyt fra formanden

3.Nyt fra sognepræsten

4.Nyt fra kirkeværgen

5.Nyt fra kontaktpersonen

6.Budgetopfølgning pr. 30/6-18
7.Evt. bemærkninger til budgettet fra Provstiet
8.Eventuelt

Budgetopfølgningen gennemgået – intet specielt
at bemærke. Underskrevet af formand og kasserer
Vi får et tillægsbeløb på ca. kr. 33.000 til budgettet
for 2019
• MR må gerne møde en times tid før
høstgudstjenesten, for at hjælpe med
opdækning i Tårup forsamlingshus.

www.frørup-tårup-kirker.dk

SEKRETÆREN
•

•
•

P.g.a. ny krævende stilling er Milan Nielsen
nødsaget til at udtræde af menighedsrådet
og i stedet indtræder suppleant Ida Larsen.
Ny underskriftsberettiget bliver Lars
Mikkelsen. Formanden sørger for
indberetningerne.
Efterårssangaften onsdag d. 24. oktober i
præstegården kl. 19:30
På næste møde er temaet under punktet
”visioner” : ”Hvad er vigtigt for mig ,
hvorfor er jeg medlem af MR og hvad kan
jeg bidrag med”

For referatet :

Referatets godkendelse :

www.frørup-tårup-kirker.dk

