SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato :

9. oktober 2018

Tid :

kl. 19:00

Sted :

Kirkens Hus, Taarup Byvej 9

Deltagere : Erik, André, Lis, Anny, Ida, Kurt, Ole, Lars og Michael samt regnskabsfører Susanne

Dagsorden

referat

Opfølgning i.f.t. referat af sidste møde

Formanden ønskede Ida velkommen som medlem
af menighedsrådet.
Provstiudvalget positive overfor skift af døren i
Frørup Kirke. Herefter afventes grønt lys fra Den
kgl. Bygningsarkitekt.
Møde om ”fristift-ordning” 7/11 i Nyborg Provsti
hvor der orienteres om mulighederne
Intet specielt
Skilt ved reformationstræet i Tårup er nu sat op
MUS er i gang og medarbejderne har flere
konstruktive forslag til forbedringer og mere
hensigtsmæssige måder at gøre tingene på.
Klage fra borger i Frørup over klokkeringning.
Enighed om, at klokkeringningen op til de kirkelige
højtider – hvor der 3 gange om året kimes op til en
time – er en del af vores kultur og tradition
gennem flere hundrede år. Det har
menighedsrådet ingen aktuelle planer om at
ændre på.
• Vi skal være opmærksomme på at man
ikke må giver gavekort til jubilæer m.v..
• Der er taget højde for udligning af den
negative saldo i budgettet for det nye år.
• Menighedsrådet er opmærksomme på, at
der ikke er indskydergaranti på vores
indlån
Overskud kr. 46.000 år til dato.
Budgettet vedtaget med teksten : ”Frørup-Taarup
Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 12301219, budget
2019 afleveret d. 04-09-2018 16:30”
Den enkeltes tanker drøftet og debatteret ”bordet
rundt”

Nyt for formanden

Nyt fra sognepræsten
Nyt fra kirkeværgen
Nyt fra kontaktpersonen

Klokkeringning – drøftelse af klage over klokkeringning

revisionsprotokollat for regnskabet 2017

budgetopfølgning 3. kvartal 2018
Vedtagelse af endeligt budget for 2019
Mailes ud på forhånd inden mødet
Drøftelse af den enkeltes visioner og ønsker for pastoratet jf.
separat oplæg / bilag

www.frørup-tårup-kirker.dk

SEKRETÆREN
Eventuelt

Punktet ”Tanker og Visioner for pastoratet”
genoptages i det nye år.

For referatet :

Michael Gertsen

www.frørup-tårup-kirker.dk

