FORMANDEN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato :

7. marts 2019

Tid :

kl. 19:00

Sted :

Kirkens hus i Tårup

Deltagere : Erik Haulund, Kurt Jensen, André Møller, Lis Madsen, Lars Mikkelsen, Ida Larsen, Michel Gertsen
og regnskabsfører Susanne Andersen
Afbud : Anny Madsen

Dagsorden
Evt. opfølgning i.f.t. sidste møde
Ideer og tanker om prioriteringer fremover
Nyt fra formanden
Nyt fra sognepræsten

Nyt fra kirkeværgen
Nyt fra kontaktpersonen
Fremlæggelse af regnskabet for 2018 og
budgettet for 2019 i.h.t. lov om menighedsråd § 41
stk. 2

Referat
Intet
Tvivl om menighedens forventninger til
aktiviteter. Debat om forskellige emner uden
nogen konklusion.
Intet specielt
 Hyggeligt arrangement for minikonfirmander
 Foredrag 31. marts med den kendte
foredragsholder Erik Lindsø
 11. april koncert med Vindingekoret
 31. april deltager cellist Ida Riegels i
påskegudstjenesterne.
Undersøger køb af en passende, ny alterdug til
Tårup
Orientering om ansøgningerne til stillingen
som gravermedhjælper.
Regnskab grundigt gennemgået og godkendt
med påtegningsteksten : Frørup-Taarup
sognes Menighedsråd, CVR-nr. 12301219,
Regnskab 2018, afleveret 06.03-2019 18:04
I forbindelse med modtagelse af ansøgninger
om økonomisk støtte, udspandt der sig en
længere debat om hvad Menighedsrådet
lovgivningsmæssigt må støtte økonomisk. Ikke
enighed om konklusionen. Efterfølgende

www.frørup-tårup-kirker.dk

FORMANDEN

afstemning om økonomisk støtte til FrøupTårup Seniorklub.
Imod : Michael Gertsen og Lis Madsen
Stemmer for : Lars Mikkelsen, Ole Krogh, Erik
Haulund, André Møller, Ida Larsen og Kurt
Jensen.
KFUM/K har også søgt tilskud til rejse til
Finland.
Konklusion 2019 : kr. 6. 000 til Seniorklubben
og kr. 2.000 til spejderne. I budget for 2020
kan der budgetteres med kr. 4.000 til
Seniorklubben.

Evt.





Spørgsmål fra Stiftet til MR vedr.
behovet for reparation af en af dørene
i kirken i Frørup. Erik har videregivet
sagen til provsten, der har overtaget
dialog med Stiftet og de øvrige
relevante myndigheder.
Drøftelse af det manglende afkast af
skovdriften.

For referatet :

Michael Gertsen

www.frørup-tårup-kirker.dk

