SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

24. august 2021, Kirkens Hus, Tårup

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

Referat

Punkter til beslutning:
1. Godkendelse af 2.
kvartalsrapport
2. Valg af ordstyrer
3. Procedure for
dagsorden for MRmøder: tidsfrister,
indkaldelse af emner
Punkter til drøftelse

Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt uden kommentarer.
André Friis Møller
Iht. Menighedrådsloven paragraf 24, Stk. 4. vedtager Menighedsrådet
selv sin forretningsorden. Vi beslutter, at dagsorden skal foreligge 8
dage før mødet, og sekr. indkalder forslag til dagsorden 14 dage før.

4. Nyt fra
Aktivitetsudvalg,
herunder Facebook
side

Facebook: vi har nu 56 deltagere i gruppen. Anita har sat sig ind i
GDPR-regler, og hvordan det skal administreres. Personalet vil tage
fotos lejlighedsvis til brug for hjemmeside/Facebook.
Aktivitetsudvalget havde møde d.17.aug. hvor resten af efterårets
aktiviteter blev planlagt. Der udkommer en liste, når alt er faldet på
plads. Listen vil blive mailet til menighedsrådsmedlemmerne og sat
op i udhængs skabene ved kirkerne i Frørup og Tårup.
5. Samarbejde med LØS Formålet med samarbejdet diskuteres. Der er enighed om, at
næstformanden retter henvendelse til LØS menighedsråd om
eventuel interesse for et fælles møde med provsten for en nærmere
afklaring.
6. Visioner - hvad vi
gerne vil have
opnået som
menighedsråd om 4
år. Hvorfor har vi
hver især stillet os til
rådighed for dette
arbejde? Hvad

Medlemmerne fortalte deres baggrund for at deltage i
menighedsrådet og deres visioner for arbejdet.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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motiverer os, hvad
synes vi er
sjovt/mindre sjovt?

7. Orientering om 10års planer for
kirkegårdene (Linda
og Lotte)

Linda og Lotte har kontaktet kirkegårdsarkitekt Fanny Møller om at få
udarbejdet en 10 års plan for kirkegårdene. De vil præsentere en
status til menighedsrådsmødet i oktober.

8. Flagning på
helligdage (mail fra
Michael Geertsen,
medsendt som bilag)

Vi beslutter at flage både i Frørup og Tårup påskesøndag,
Dronningens fødselsdag og på halv stang hele dagen Langfredag.
Lotte laver forslag til flagliste og ny ringeinstruks til næste møde.

9. Opfølgning fra sidste
møde

Vedtægter: Linda forsøger at finde dem og formidle dem til sekr.

10. Eventuelt

Anita: Landemode og stiftsdag d.25/9: ingen deltager herfra.
Anita: praksis for gaver: punkt til dagsorden ved næste møde.
Lis: personalemøde d.12/9.
Linda: der har været eftersyn på orglerne i begge kirkerne

Datoer for næste møder

Dato
juli
24.august
15.september
5. oktober
23.november
december

Dagsorden vedr. økonomi
intet møde (sommerferie)
2. Kvartalsrapport, frist i provstiet 1.sept.
Ingen
Budget rettes og godkendes, regnskab godkendes
3. kvartalsrapport godkendes, frist i provstiet 1.dec.
intet møde (jul)

Referent:

Marianne E. Kvistgaard
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