SEKRETÆREN

Referat af orienterings- og menighedsrådsmøde
Dato :

9. juni 2020

Sted :

Præstegården i Frørup

Deltagere : hele menighedsrådet : Erik Jensen, Kurt Jensen, André Friis, Lars Mikkelsen, Ida Larsen, Anny
Madsen, Lis Madsen, Michael Gertsen samt flere interesserede tilhørere.

Dagsorden
Orientering om valg til
Menighedsrådet
Nyt for formanden
Nyt fra sognepræsten

Nyt fra kirkeværgen
Nyt fra kontaktpersonen

Gennemgang af
kvartalsrapport for 1.
kvartal 2020
Budget for 2021

Referat
Erik orienterede om årets gang i menighedsrådet
suppleret af de øvrige medlemmer.
Valget er 15/9-2020.
Der har været kirkesyn og forskellige
vedligeholdelsesopgaver er planlagt.
Frustrerende med konfirmationsundervisningen under
Covid-19, men det manglende indhentes via nogle
lørdage frem til konfirmationerne 23/8 i Frørup 30/8 i
Tårup.
Guitargudstjeneste planlagt til 19. august
Der er plantet begoniaer og der er ved at komme pænt
styr på kirkegårdene igen.
Graverstilling opslået og det er vores
gravermedhjælper Lotte Degn, der har fået stillingen
pr. 1/8.
Kvartalsrapporten for 1. kvartal gennemgået .
Underskuddet skyldes primært den ekstra udgift til
pasning af kirkegårdene under graverens sygdom.
• Første budgetudkast gennemgået, med ønske
om nødvendige kr. 100.000 i tilskud fra
Provstiet. Nødvendige udgifter som følge af
kirkesynet indgår ikke i dette udkast, men indgår
i næste version.
• Kurt nævnte behovet for flere planter til
legatgravstederne. De trænger – og vi er
forpligtet.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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Eventuelt

• Forslag om at forhøje huslejen på
udlejningsboligen og vedtage en langsigtet
strategi for ejendommen. Emnet drøftes på et
senere møde.
• På hjemmesiden skitseres overskrifterne på
proceduren, hvis man gerne vil vælges til
menighedsrådet.
• Beslutning om at udskifte elpærer i
kirkekronerne og på kirkegårdene både i Tårup
og i Frørup – med nye led-pærer. Det vil betydet
en stor besparelse på elregningen.
• Det undersøges om gangbesværede
kirkegængere kan anvende telebus til og fra
gudstjeneste - eller om der skal tilbydes andre
løsninger. Det skal efterfølgende oplyses på
hjemmesiden.

For referatet :

Michael Gertsen
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