4. juni 2013

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 4. juni 2013
i Frejlev Kirkecenter
17.30 – 19.00 menighedsrådsmøde
19.00 – 19.30 Spisning
19.40 – 21.45 Fællesmøde sammen med Frejlev
Referent: Hanna
Afbud fra Jørn R, Jørn SA og Sven
Sussie deltog i Frejlevs møde.
1. Mulighed for ”røddernes input” – Hvem har lyst?
 Vi talte om søndagens dejlige friluftsgudstjeneste.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna)
 Referat af sidste møde blev godkendt med rettelse af punkt 7, regler for vielse i det fri:
»Den enkelte præst må selv afgøre, om han/hun vil foretage en sådan vielse. Det øvrige
personale skal ikke deltage.« Det øvrige personale skal deltage. Referatet blev
underskrevet.
4. Kassereren/økonomi:
 Årsafslutning. Godkendelse af 2012 regnskabet?
Regnskabet taget til efterretning. Nu afventer vi revisionsrapporten.
 Godkendelse af budget for 2014, herunder fælles regnskabsprincipper!
Budgettet er afstemt med Frejlevs og følger provstiets driftsrammer.
Vi tilstræber fælles regnskabsprincipper
 På første møde i august drøfter vi ønsker til anlægsbevilling. Pt. påtænkes:
Udviklingsplan for kirkegården.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Ingen meddelelser
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Ingen meddelelser

7. Nyt fra formanden:
 Kalender – kirkekaffe i sommerperioden?
Kirkekaffe i sommerperioden aftaltes på sidste møde: Inger laver kaffe 28. juli. Anni og
Jørn laver kaffe 11. august.
Per laver og udsender ny kaffebryggerplan.
 Byfest, rundstykker og musik?
Kaffe og rundstykker til byfesten 15. juni: Inger, Per, Hanna og Jørn R. Mette bestiller.
Koret deltager ikke med underholdning ved morgenbordet i år, da der er for mange
afbud fra sangere.
 Div. henvendelser
Debatoplæg om styringsstruktur for folkekirken går på omgang.
Vi har modtaget ansøgning fra FDF om sædvanligt tilskud til leje af Ryhøj på 7.800 kr.
Beløbet er bevilget.
Vi har modtaget brev fra dkm med tilbud om kalender til hjemmesiden, men det er ikke
aktuelt, da stiftet har besluttet, vi skal benytte Brandsofts kalender.
Vi har modtaget brev fra Kirkens Korshær med tak for bidrag til deres sociale arbejde
(indsamlet kollekt).
8. Nyt fra præsterne
 Ingen meddelelser
9. Nyt fra udvalgene: Evaluere syn på kirke og kirkegård, samt sognegården!
 Vi har modtaget tilbud fra en anlægsgartner på arbejdet med at anlægge en sti mellem
sognegård og dige. Ekskl. chaussesten (og moms) er tilbuddet på 23.600 kr. Måske vi
skal bede om et tilbud mere?
 Lindetræet i nordskel bliver beskåret efter løvfald.
 Skabe til opbevaring af rekvisitter til babysalmesang og højttaleranlæg bliver opsat om
ca. to uger.
10. Eventuelt
Mette foreslog, at vi det næste år fast har et nyt punkt på vore møder: Hvordan får vi nye
menighedsrådsmedlemmer på banen til næste valg?
Lene Forup takker for sin afskedsgave. Hun har været meget glad for at arbejde med
babysalmesangerne.
Sussie har fået bevilget den anden halvdel af den iPad, Frejlev har bevilget til hende.

