SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

9. marts 2021, Konfirmandstuen, Præstegården

Deltagere: Erik Jensen, André Møller, Anita Thuesen, Anny Madsen, Bodil Jensen, Lars Mikkelsen, Linda
Søgaard, Lis Madsen, regnskabsfører Susanne Andersen, graver Lotte Toft Degn, Marianne E. Kvistgaard.
Afbud: ingen

Dagsorden
Orienteringspunkter:
1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra sognepræsten

Referat
Har holdt møder vedr. tilbud iht. dagsorden
Konfirmandundervisning udsat og konfirmation
planlagt til 22. (Tårup) og 29.august (Frørup).
Planlagt aktivitet grundlovsdag: mere nyt på kirkens
hjemmeside/Tårupportalen.
Udflugten flyttes evt. til september.
Langå/Øksendrup pastorat: fast vikar Annalise Bager
(tidligere præst i Longelse, Langeland).
Der er ligeledes ansat en vikar i Herrested.

3. Nyt fra kirkeværgen

4. Nyt fra kontaktpersonen

Nyborg og Kerteminde provstier sammenlægges, men
der er ikke stemning i rådet for at gøre indsigelse.
Der er bestilt nye radiatorer til begge kirker.
Linda efterlyser en revision af vedtægter for
kirkeværgen.
OPGAVE: Linda finder den eksisterende udgave og
udarbejder forslag til revision. Punkt til opfølgning på
næste møde.
Lis efterlyser ligeledes revision af vedtægter.
APV-erne fra sidste år er afsluttet.

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

www.frørup-tårup-kirker.dk

SEKRETÆREN

5. Regnskab 2020

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
12301219, Regnskab 2020, Afleveret d. 02-03-2021
12:38 blev gennemgået og godkendt.

6. Tilbud handikaptoilet

Formanden har modtaget et tilbud, som blev drøftet.
Det blev besluttet, at der skal indhentes endnu et
tilbud. Punkt til opfølgning på næste møde
Der er indkommet 3 tilbud, og det blev besluttet at gå
videre med det billigste.
Blev afklaret under nyt fra kirkeværge

7. Tilbud vinduesparti præstegård
8. Kirkegårdens daglige drift
9. Omkostning ved indkøb af blomster
til kirkerne
10. Udskiftning af hjertestarter ved
Frørup kirke
11. Nyt udvalg til aktiviteter
12. Fra sekretær: format for dagsorden
13. Eventuelt

14. Dato for næste møde

I 2020 blev der brugt omkring dobbelt så stort et
beløb som budgetteret. Linda og Lotte vil forhandle
sig frem med lokale leverandører for at reducere
beløbet for 2021.
Ansøgning sendt til Trygfonden. Alternativt indkøbes
en ny af menighedsråd. Der skal også afsættes midler
til vedligehold. Punkt til opfølgning på budgetmøde.
Anny, Anita, Bodil og Marianne vælges til at foreslå
aktiviteter i det kommende år.
Forslag: rækkefølgen af punkter ændres til:
Punkter til 1. beslutning, 2. drøftelse, 3. orientering:
Vedtaget
- Punkter til dagsorden meldes til formanden.
- Anny efterlyser også revision af vedtægt for
kassererfunktionen
- Kirkens hjemmeside: der er rod i rækkefølgen
af referater. Sekr. kontakter Up-time for hjælp.
- Anita stiller forslag om at holde et møde, hvor
vi diskuterer visioner for menighedsrådet.
Dato må aftales ved næste møde.
- Lotte har ryddet op og stillet ting uden for
skuret, som kan afhentes.
Kirkesyn fredag d.9. april 2021 kl.08:00 ved Kirkens
Hus i Tårup

Referent:

Marianne E. Kvistgaard

www.frørup-tårup-kirker.dk

