Dagsorden for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 18.30- i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anna Jensby
Bodil Pedersen
Irma Drejer
Karin Villadsen
Leo Sørensen

Afbud

Afbud
Peder Bunk
Tina Hansen
Peter Noer
Arne Silkjær

(Alle spiser hjemmefra).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.
3. Kvartalsrapport for 1. kvartal.
Bilag udleveret, gennemgået og taget til efterretning.
Underskrives af Bodil og Anders.
4. Behandling af budgettet for 2021.
Gennemgået af Bodil.
Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Budget 2021,
Bidrag budget afleveret d. 20-05-2020 12:53
blev godkendt med tilføjelse af ønsker om mer udgift på 75.000 kr. til igangsætning af 1. etape af
udviklingsplan på Frøslev kirkegård.
5. Kirkeklokker i Dragstrup.
Fået bevilling på 173.000 kr. fra Johan Otto Wroblewskis fond. Bilag var tilsendt inden mødet.
Vi har i forvejen 93.000 kr. og derudover har vi 388.000 til at stå i Stiftet og Bodil undersøger
hvor meget af beløbet der kan søges hjem.
(Automatisk ringning koster 87.000 kr. og klokkestabel koster 399.000 incl. moms).
Overvejelser på salg af jord - Bodil kontakter Landboforening for evt. pris.
6. Kommende menighedsrådsvalg.
Torsdag den 6. august er der orienteringsmøde. Der skal vælges 9, (3 i Frøslev 2 i Outrup, 2 i
Dragstrup og 2 i Mollerup). Derudover drøftes det hvem der ønsker, at genopstille og hvem der
ikke ønsker at fortsætte i menighedsrådet.
Alle i menighedsrådet opfordres til at spørge i lokalområdet, om nogle har lyst til at stille op!

7. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders:
Vi skal have kirkesyn mandag den 3. august 2020 kl. 9 i Outrup (Bodil laver en plan og sender
ud).
Kasserer: Bodil:
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma:
Ejvind har stynet nogle træer i Mollerup.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder:
To store træer fældet.
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin:

Medarbejderrepræsentant: Arne:
Møde med medarbejdere den 17., hvor sikkerhedsrepræsentant og medarbejderrepræsentant er på
valg.
Det har været vanskeligt her i Coronatiden mht. bla. arbejdsopgaverne og forskellige regler.
Pinsegospel var et godt koncept og har fået mange roser, men med for få deltagere.
Kulturmødet er aflyst. Den 16. juni kl. 19 kommer Leif Rasmussen (salmedigter) i Redsted
kirkehus og holder foredrag (frivilligfest).
Sommerskole fra 4.-6. august (minikonfirmandundervisning for kommende 4. klasser), afslutter
med gudstjeneste den 9. 1. dag på Agerø, 2. dag i Dragstrup og 3. dag i Karby med forskellige
temaer. Følg med på hjemmesiden og børnene får en personlig henvendelse.
Kontaktperson: Leo:
Medarbejdermøde den 17. hvor kommende udviklingssamtaler drøftes.
Har besøgt Lizette og Henrik i anledning af runde fødselsdage.
Godt samarbejde ifm. genåbning af kirkerne.
Sognepræst: Peter:
Det er lidt svært med handsker på til nadver, så Peter forsøger noget andet.
Tvivl om antal i kirkerne giver nogle nye udfordringer, men det er godt at komme i gang igen.
Det nye anlæg fungerer godt og der er et godt klima i præsteboligen nu. Derudover fungere det
nye lys godt i konfirmandstuen og der er malet, slebet gulve m.m. så rummet er klar til nye
aktiviteter.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo:

8. Vigtige datoer indtil næste møde.
Mr mødes den 6/8 kl. 18 (vi spiser hjemmefra) til et lille møde før orienteringsmødet kl. 19.30 dagsorden udsendes.
6/10 mr-møde kl. 18.30.

9. Eventuelt.

