SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

31. 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 drøftelse
1. Indbetaling til gavekasse

Der var ikke enighed om en fælles gavekasse, men der indbetales
efter behov.

2. Demokrati i MR- Hvordan
ønsker vi demokratiet i vores
MR skal være? Hvad er
reglerne? (Anita)

Anita har oplevet mangel på orientering forud for stillingtagen til
sager, f.eks. tilbud og andre oplæg, som ikke kan udsendes på
almindelig mail. En del af årsagen kan være tidsnød, hvor hurtige
beslutninger kan være nødvendige. Materiale kan lægges på DAPen
forud for mødet af formanden. Der udbydes et webinar d.1.sept.
kl.16:30, som vi kan mødes i Kirkens hus og se sammen.
Der ønskes et fast punkt på dagsorden ved fremtidige møder, hvor
relevant post gennemgås.

3. 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)
4. Grøn omstilling: Hvad
tænker vi om jorden, der
hører til forpagterboligen?
Folkekirken har fokus på at
plante skove andre steder
(Anita)
5. Forpagtergården: fremtid
(Anita og Lis)
6. Akademirådet (Marianne)

7. Grandækning iht. kontrakten
med Nyborg kirkegårde
(Anny)

Der er ikke stemning for beplantning af mere skov på
landbrugsjorden. Vi beslutter at tage spørgsmålet op, ca. 1 år før den
nuværende forpagtningskontrakt udløber.

Der er ikke stemning for at sælge, men regulering af huslejen kan
komme på tale. Erik prøver at finde huslejekontrakten. Punktet tages
med på dagsorden til mødet d.23.august.
Vi får besøg af 2 billedkunstnere d.10.juni kl.11. Marianne, Linda, Lis,
Anny, Erik og måske André deltager (3 til frokost).

Anny har gennemlæst kontrakten og har fået sine spørgsmål afklaret.
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8. Hvad fik vi ud af
kirkegårdskonferencen
(Linda og Marianne)
9. Kirkegårdene: hvordan
kommer vi videre (Linda)

Linda og Marianne gennemgik hovedpunkter fra
kirkegårdskonferencen.

10. Eventuelt

Linda holder møder i Kirkens Hus vedr. festival i Tårup d.20.aug. Det er
afklaret med formanden.
Marianne besøger menighedsrådet i LØS d.14.juni for at inspirere dem
til ny hjemmeside.
Ved næste møde diskuteres aktivitetsudvalget.

11.

Næste møder: 23.aug kl.19:00, d.4.okt., d.24.nov. (konfirmandstuen)

Anders fra Nyborg deltager i MR-mødet d.23.aug. kl.19:00, hvor han
vil gennemgå Frørup kirkegård.
Anders og Henrik fra Nyborg, Lis, Marianne og Linda mødes i Kirkens
Hus tirsdag d.14.juni kl.14 for at planlægge videre

Referent:

Marianne E. Kvistgaard
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