SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato :

3. marts 2020, Kirkens Hus i Taarup

Deltagere : Erik Jensen, André Møller, Kurs Jensen, Anny Madsen, Lis Madsen, Lars Mikkelsen, Ole
Krogh, Michael Gertsen og regnskabsfører Susanne Andersen

Dagsorden

Referat

1.

evt. opfølgning/ løse ender i
forhold til referat af sidste
møde
Orienteringspunkter :

Intet

2.

nyt fra formanden

3.
4.

nyt fra sognepræsten

5.

nyt fra kontaktpersonen
Indmeldte punkter til drøftelse
eller beslutning – vedhæftet
evt. notater eller budgetter :

Erik og Lars har deltaget i kursus / orientering om
det kommende MR-valg. Opfordring til at
reklamere for deltagelse i MR. Inden 14. april skal
oplyses hvor mange pladser der skal være i det
kommende MR.
Vellykket hold for mini-konfirmander
Nyborg Kirkegård forestår fremover delvis
administration m.v. af gravstederne.
Jf. pkt. 10 og 11

6.

gennemgang af regnskab 2019

nyt fra kirkeværgen

Underskud på driften med kr. 75.000 mod
budgetteret 0.
Årsagen er primært ekstra udgifter p.g.a. sygdom i
personalet og en omfattende vandskade i Kirkens
Hus. Sidstnævnte forventes dog dækket af
forsikringen.
Underskuddet tillige med tidligere års underskud
betyder videreførelse af negative beløb med kr.
192.000
Regnskabet godkendt med teksten :
Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
12301219, regnskab 2019, afleveret 28-02-2020
13:26

www.frørup-tårup-kirker.dk
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7.

stillingtagen til tilbud på
genopretning af dige ved
kirkegården i Frørup

8.

nedbrydning af garage på
udlejningsejendommen i Frørup

9.

Opkrævninger for legat
gravsteder i Taarup

10. pasning af kirkegårdene –
hvilket serviceniveau ønsker vi,
med de ressourcer vi har.
Vedlagt skabelon til
arbejdsbeskrivelse

11. Lukket punkt på dagsordenen
12. Antal pladser i det kommende

3 tilbud gennemgået – med betydelig
prisforskellee. Aftalt at kirkeværgen kontakter en af
entreprenørerne for at få referencer på udførelse
af tilsvarende opgaver
Accept af tilbud på kr. 56.000 for nedrivning .
En gennemgang af legatgravsteder viser at der for
et familiegravsted m. 5 grave, beklageligvis i 2015
er betalt for meget. Det for meget betalte skal
tilbagebetales til de efterladte og MR beder
provstiet om at arbejde videre med det fornødne.
Der arbejdes videre med forskellige
løsningsmuligheder.
8 + 2 suppleanter

MR

13. Eventuelt

• Aftalt af kommende konfirmander får den
nye udgave af Biblen – i nutidigt sprog – som
gave.
• Orienteringsmøde 12. maj om MR-valget.
• Forslag om sommerens udflugtsmål til André
snarest.

For referatet :

Michael Gertsen
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