SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

10. maj 2022, Kirkens Hus, Tårup

Deltagere: Erik Jensen, André Møller, Anita Thuesen, Anny Madsen, Bodil Jensen, Lars Mikkelsen, Linda
Søgaard, Lis Madsen, Marianne E. Kvistgaard.

Dagsorden

Referat

Punkter til beslutning:
1. Datoer for næste MR-møder

31.maj kl.19:00, 23.aug kl.19:00 (kvartalsrapport), d.4.okt.,
d.24.nov. (konfirmandstuen)
2. Adgange og rettigheder til it- Menighedsrådet giver regnskabsfører Susanne Andersen
systemer i kirkenettet
bemyndigelse til at rette og godkende.
3. Godkendelse af synsudsatte Gennemgået under budget.
arbejder
4. Godkendelse af 1.
kvartalsrapport 2022

Første kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.

Punkter til drøftelse
5. Budget 2023

Vi gennemgik ønsker til anlæg og drift. Regnskabsfører Susanne
Andersen justerer beløbene og indsender budgetforslaget til
provstiet.

6. Klimascreening (Linda)

Begge kirker gennemgået, varmeanlæggene er OK og der skal ikke
gøres yderligere.

7. Fælles vikarsatser

Der arbejdes på fælles vikarsatser i hele provstiet. Dette kan
menighedsrådet kun have interesse i.
Der var igen bemærkninger. Vedtægten blev godkendt

8. Vedtægt for kontaktperson
(Lis, + bilag)
9. Oplevelser påskedag
(Marianne)
10. Planlægning af 2 x 25 års
jubilæum d.25/9-2022

11. Planlægning af familiegudstjeneste d. 29/5-2022

Vi gennemgik Mariannes oplæg. Mht. fyret i Tårup kirke er der aftalt
anskaffelse af ny timer til varmeanlægget. Der opfordres til øget
samarbejde internt i menighedsrådet, således at vi kan hjælpe
hinanden ved problemer.
Simon og Raimo vil give en musikalsk underholdning i kirken i
forbindelse med gudstjenesten. André og Lis aftaler med Simon og
Raimo, om der skal kaldes andre musikere ind. Derefter vil der blive
champagnebrunch i forsamlingshuset.
Fredag d.23/9 fejres jubilarerne sammen med menighedsrådet.
Der planlægges en børnevenlig menu. Ansvarlige: Anny og Lis. Anita
og Marianne hjælper til, når de er tilbage fra deres respektive
udflugter.
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12. Honorarsatser (Anita)

Gennemgået under budget

13. Demokrati i MR- Hvordan
Udsat til mødet d.31.maj
ønsker vi demokratiet i vores
MR skal være? Hvad er
reglerne? (Anita)
14. Hvordan overholder vi fælles
beslutninger? (f.eks.
blomster/gaver) (Anita)

På MR-mødet d.5.okt. 2021 diskuterede vi regler for gaver. I referatet
står: ”Udgangspunktet er, at vi ikke bruger af kirkekassen til gaver. I
andre tilfælde vil vi indsamle til vores egen gavekasse.”
Vi har ikke fået fulgt op på dette, men alle opfordres at medbringe kr.
50 til næste møde til etablering af en fælles gavekasse.

15. Fælles postkasse: Forslag om
at tjekke fælles postkasse
(DAP) ved hvert møde. Vi
skal forholde os til
indkommen post, er der
noget vi skal handle på siden
sidst? (Anita)
16. Grøn omstilling: Hvad
tænker vi om jorden, der
hører til forpagterboligen?
Folkekirken har fokus på at
plante skove andre steder.

Udsat til mødet d.31.maj

17. Akademirådet (Marianne)

Marianne har fået besked fra Akademirådet, at vores sag er på
dagsorden til deres møde d.17.maj. Marianne orienterer om udfaldet
på mødet d.31.maj.

18. Eventuelt

Der ønskes et punkt på dagsorden til et af de næste møder:
fremtid for forpagterboligen.
Spørgsmål vedr. grandækning tages med på næste møde.
André fortæller, at der er stigende tilslutning til den sorggruppe,
som Minna har startet i LØS. Der bliver lagt information på papir
ud om dette i kirkerne.

Udsat til mødet d.31.maj

Referent:

Marianne E. Kvistgaard
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