Dagsorden for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anni B. Nørgaard
Bodil Pedersen
Erik Nør Bech
Hanne Ringgaard
Henrik Jørgensen

Afbud

Afbud
Leo Sørensen
Marie Back
Niels Bech
Peter Noer

X
Arne Silkjær

Dagsorden for det konstituerende møde jf. menighedsrådsloven §6.
Velkommen med sangen 732. Dybt hælder året i sin gang.
Anders bød velkommen til nye såvel som gamle og glæder sig til arbejdet.
Præsentationsrunden med kort repræsentation af alle fremmødte.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Kandidaters valgbarhed
Er ordnet af valgudvalget.
3. Menighedsrådsløftet underskrives
Blev oplæst og givet videre til underskrift. Opbevares i pastoratets arkiv.
Anders gennemgik menighedsrådets opgaver, med sigte på at repræsentere MR udadtil.
Alle poster vælges for et år ad gangen.
4. Valg af formand
Anders Holmgaard blev enstemmigt valgt.
5. Valg af næstformand
Erik Nør Bech blev enstemmigt valgt.
6. Valg af kirkeværge.
Dragstrup kirke: Niels Bech
Frøslev kirke og præsteboligen: Erik Nør Bech
Mollerup kirke: Marie Back
Outrup kirke: Hanne Ringgaard
Kirkeværgen skal føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom, sikre at det bliver holdt
i orden og forsvarligt, så man mindsker risici for varige skader, holde kontakt til håndværkere.
Kan ikke give personalet påbud om opgaver, det påhviler alene kontaktpersonen.
Ved erhvervelse og pasning af gravsteder tages der typisk kontakt med graveren.
7. Valg af kasserer
Bodil Pedersen blev enstemmigt valgt.
Opgaven er for alle menighedsrådets fire kirker.
8. Valg af sekretær
Arne S. blev valgt som sekretær.
9. Valg af kontaktperson
Leo Sørensen blev enstemmigt valgt.

Kontaktpersonen har arbejdsgiverfunktionen overfor alle ansatte, giver pålæg og forskrifter. Holder
personalemøder, afholder MUS-samtaler, holder sig ajour med arbejdstider og ferier. APV med
videre påhviler også kontaktpersonen.
10. Valg af bygningskyndig
Knud Erik Jepsen blev vagt som bygningskyndig.
11. Valg af underskriftsberettiget
Opgaven er at give sin underskrift ved køb og salg af fast ejendom m.v.
Bodil Pedersen blev enstemmigt valgt sammen med formanden.
12. Valg af stående udvalg (evt.)
Aktivitetsudvalg: Henrik Jørgensen, Anni Nørgaard, Peter Noer, Hanne Ringgaard, Arne Silkjær.
PR udvalg og kirkebladsudvalg: Peter Noer, Arne Silkjær, Anders Holmgaard.
13. Valg af bygningsudvalg (evt.)
Intet udvalg.
14. Valg af valgbestyrelse
Valgbestyrelsen: Niels Bech, Bodil Pedersen, Marie Back
15. Valg af formand for valgbestyrelse
Som formand: Niels Bech
16. Eventuelt
Når vi vender tilbage til normalen, så vil vi gerne have kirkekaffen tilbage og starte MR-møder med
en bid brød. Man sigter på, at MR-møderne slutter kl. 21.30.
Snakkede om muligheden for at holde julegudstjenester i kirkerne, hvor der var en eller to sangere,
der står i korbuen og synger. Evt. en trompet, forslag Gitta Larsen.
Friluftsgudstjenesten som foreslået tidligere, forventer vi ikke som en mulighed, da
forsamlingsforbuddet på 10 personer ved udendørsarrangementer overskrides.
Snakkede om muligheden for livestreaming af julegudstjenesten fra Mollerup kirke d. 24. kl. 9,30.
Fra mødet med Jule-komitéen i borgerforeningen er der ønske om, at vi evt. er med ved uddelingen
af en julepose med forskellige godter og et par julehistorier, her vil kirken også gerne være med. Dog
arbejder MR for hele pastoratet.
Menighedsrådet vil også være behjælpelig sammen med borgerforeningen ved udsmykning af
Frøslev by, ved juletræet på plænen ved skolen. (evt. julekrybbe).
Licia 3. søndag i advent, arbejdes der forsat på.
Præsten kan altid kontaktes og vil være til stede med samtaler, besøg er begrænset af covid19. Ring
og aftal tid med Peter.
Peter skriver på en opgave i et masterprojekt i forbindelse med sin uddannelse som traumatolog. Det
skal gerne komme pastoratet til gavn også. Bruger en del tid med det som beredskabspræst.
Projektet med Dragstrups klokkestabel klar til at komme i gang, når finansieringen er på plads,
hvilket der forsat arbejdes på bl.a. ved salg at engjord i Dragstrup, som pt. er i udbud.
Udviklingsplanen for Frøslev kirkegård blev præsenteret for de nye i MR.
Varmepumpe i præstegården og evt. indkøb af nye højskolesangbøger tages med på næste møde,
ligeledes uddelingen af legater til andre.
17. Dato for næste møde
Aktivitetsudvalget mødes onsdag 9. dec. kl. 17.00
Menighedsrådsmøde onsdag d. 9. dec. kl. 18.30. stater med en bid brød.
Sådan nogenlunde forstået: Arne Silkjær.

