Dagsorden for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.30 på Frøslev kirkegård, Elsøvej 256, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anna Jensby
Bodil Pedersen
Irma Drejer
Karin Villadsen
Leo Sørensen

Afbud
x

Afbud
x
x

Peder Bunk
Tina Hansen
Peter Noer

x
Arne Silkjær

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt om end indkaldelsens fristen var kort.
2. 75-året for Danmarks Befrielse:
Biskop Henning Toft Bro foreslår, at vi gør følgende:
4. maj: sættes der lys i kirkens vinduer, hvor det er muligt og forsvarligt.
Dette er ikke forsvarligt, da vindueskarmene er meget skrå. Derfor ikke i vore kirker.
4. maj: klokkeringning mellem kl. 20 og 21.
Dette tilpasses lokalt. MR blev enige om at aftenringning udvides med 10. min. Det skal kun foregå i
Ovtrup og Dragstrup, hvis Anne Dorthe kan få det til at passe ind.
5. maj: udvidet morgen- og aftenringning i 15 minutter.
Ingen ekstra ringning.
5. maj: flagning.
Flagning ønskes ved alle kirkerne i pastoratet.
Renovering af konfirmandstuen:
Det er gået fint med at lave nyt ventilationsanlæg i præsteboligen. Et projekt finansieret af
provstikassen. Det har stort set ikke berørt menighedsrådets økonomi.
Konfirmandstuen var base for to håndværkeres arbejde i over en uge, og nu er spørgsmålet, om vi ikke
skulle renovere dette lokale i perioden, hvor det ikke benyttes.
Møblerne skal flyttes og MR. har et 10 år gammelt mellemværende med et gulvfirma. Så prisen på ny
belægning bliver ca. 14.000,- kr.
En gang maling ville pynte, og og der er tilbud på en ny maling 6.000,- kr.
Det ville være relevant med en mere energirigtig belysning. Tilbud på loftlys 22.000,- kr. alle nævnete
priser er incl. Moms.
Der skulle være penge til renoveringen, når MR udsætter renoveringen af indgangsparti.
Så der var stemning for at arbejdet udføres hurtigst muligt.
Frøslev Kirkegård:
Hvis I ikke har den store helheds- og udviklingsplan, kan man få et eksemplar af Peter Noer.
Kirkegårdskonsulenten i Aalborg roser den og anbefaler, at provstiudvalget godkender den.
Menighedsrådet skal først behandle planen.
På mødet blev det besluttet at alle menighedsrådsmedlemmer har mulighed for at nærlæse planen og
ytre sig i forhold til en evt. godkendelse. Dette skal ske senest 21. maj 2020. undlader man at
kommentere, betragtes det som godkendt.
Efter denne dato, sender Anders H. besked til provstiet om MR.s beslutning.
Sådan nogenlunde forstået Arne

Silkjær

