SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

5.oktober 2021, Kirkens Hus, Tårup

Deltagere: Erik Jensen, André Møller, Anny Madsen, Bodil Jensen, Lars Mikkelsen, Linda Søgaard (mødt
kl.19:45), Lis Madsen, regnskabsfører Susanne Andersen, graver Lotte Toft Degn, Marianne E. Kvistgaard.
Afbud: Anita Thuesen

Dagsorden

Referat

Punkter til beslutning:
1. Godkendelse af
budget 2022

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 12301219, Budget
2022, Endelig budget afleveret d. 27-09-2021 10:48: blev
gennemgået og godkendt af menighedsrådet.
Vi har gennemgået revisionsprotokollen for 2020, og vi bemærker til punkt
7, at den negative saldo bliver udlignet, da vi har fået tilført yderligere
midler i 2021.

2. Godkendelse af
regnskab

Til punkt 8 kan vi bemærke, at det drejer sig om anlægsarbejder som
bliver gennemført i 2021.
Vedr. punkt 9: menighedsrådet ønsker at bibeholde den nuværende
bank.
Iht. Vedtægterne er det formanden, der leder møderne

3. Valg af ordstyrer
4. Referat fra
personalemøde
12/9-2021, herunder
vikardækning (Lis)

Deltagere, personale: Lotte, Susanne, Simon og Raimo
Deltagere, menighedsråd: Erik, André, Lis og Linda.
Der taltes om nye ferieregler, om indberetning.
Lotte blev valgt som medarbejderrepræsentant.
Der er fundet 2 vikarer, én for kirkesanger og én for organist samt en
mulig ekstra.
Simon og Raimo kan fejre 25-års jubilæum næste år. Det vil blive
fejret med en festgudstjeneste.

Punkter til drøftelse
5. Orientering om 10års planer for
kirkegårdene (Linda
og Lotte)

Arkitekt Fanny Møller har besøgt Frørup og Tårup kirkegårde d.23/92021. Forinden havde Linda og Lotte markeret grave, der skal sløjfes.
Vi afventer planen fra Fanny.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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6. Regler for gaver

Udgangspunktet er, at vi ikke bruger af kirkekassen til gaver. I andre
tilfælde vil vi indsamle til vores egen gavekasse.

7. Opfølgning fra sidste
møde

Høstgudstjenesten: der efterlyses et andet traktement.

8. Eventuelt

Vedtægter: Punktet var været på dagsorden siden d.9.marts i år, hvor
Linda, Anny og Lis efterspurgte revisioner til vedtægter for hhv.
kirkeværge, kasserer og kontaktperson. Landsforeningen af
menighedsråd har fortrykte forslag til vedtægter, som blev udsendt i
går.
Lotte har lavet forslag til flagliste og ny ringeinstruks, som lamineres
og hænges op ved klokkerne.
Samarbejde med LØS: skal provstens indlæg sættes i den lokale avis?
Nej, vi sætter det på vores egen hjemmeside. Vi aftalte at tale med
menighedsrådet i LØS igen efter evalueringen i januar 2022.
Vi beslutter at anskaffe en ny opslagstavle til Frørup kirke (Lars
undersøger sagen)

Datoer for næste møde

Kirkens nye hjemmeside: referater fra MR-møder skal ligge i 1 år
Gudstjeneste arkivet skal bevares.
Tirsdag d.23.nov. kl. 19 i Kirkens Hus, Tårup. Dagsorden: godkendelse
af 3.kvartalsrapport, konstituering

Referent:

Marianne E. Kvistgaard

www.frørup-tårup-kirker.dk

