Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00 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

Vi starter med smørrebrød kl. 18.30

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Underskrevet og godkendt.

3. Gennemgang af kvartalsrapport (Bodil).
Gennemgået af Bodil og underskrevet af formand og kasserer.

4. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders
Kirkesyn hvor de gik rundt med den byggesagkyndige og kiggede på bygningerne og talte med
personalet. For at gøre plads til klokkestabel i Dragstrup, er det besluttet, at lapidarium flyttes ud
mellem kirkegården og graverhuset.
Ingen større mangler nogle steder.
Kasserer: Bodil:
Småting repareres. Synsrapporter indsendes til Provstiet og scannes ind og kan derefter findes
digitalt på DAP.
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma Kirkesyn.
Ejvind er i gang med at fjerne buksbom i Mollerup nord for kirken.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder: Kirkesyn, urnehaven i Outrup.
Dragstrup kirke blev kalket sidste lørdag.
Kontaktprs.: Leo
Leo er i gang med MUS-samtaler og synes det er spændende.
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin:
Høstgudstjeneste 15/9 i Frøslev kirke og efterfølgende grillfrokost.
Sang og musik i kirken 25/9 i Mollerup v. Anja Højgaard.
Kirkens korshær 9/10 - får et bidrag på 2.000 kr.

Efterårsmøde 13/10 i Dragstrup med efterfølgende kaffe og foredrag med Lisbeth Frandsen i
konfirmandstuen i Frøslev, hvor der gives et bidrag på 2.000 kr. til Røde Kors - Bodil og Irma
laver æblekage mm.
BUSK 27/10 med pølser og brød.
Sangaften med håndværkerkoret i Frøslev 28/10 - fællesarrangement. Bodil deltager i
planlægningsmøde med borgerforeningen, forsamlingshuset og Brugsen.
Teatersalsgudstjeneste 10/11.
Julekoncert 29/11.
Lucia i Frøslev 12/12 med Lucia.
Syng julen ind i Dragstrup 22/12.
Nytårsaften med sang og champagne.
Sang og musik i Dragstrup 27/5 med Lizette og Annelise.
Medarbejderrepræsentant: Arne:
Opfølgning på underskrifter på de ansattes ansættelseskontrakter.
Sognepræst: Peter:
Begyndt på konfirmandundervisningen i dag med 4 konfirmander og de var på rundtur ved 11
kirker i dag.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo:
Næste blad skal ud i december.

5. Vigtige datoer indtil næste møde.

Visionsarbejde 28/9 9.30-13 og 8/10 17-20.30 - hvem skal inviteres?
Det besluttes at invitere personalet og det er frivilligt og ulønnet.
Arne inviterer personalet sidst på ugen.
Mr-møde 31/10 fra kl. 18.30-21.30 (Budget- og revisionsprotokollat).
Mr-møde 27/11 fra kl. 18.30-21.30 (Konstituering).
Nytårskur 31/1 2020.
Mr-møde 22/1 kl. 17-18.30
Mr-møde 18/3 kl.18.30-21.30

6. Eventuelt.
Lilly Ravn fremlagde udviklingsplan for kirkegården i Frøslev på mødet 10/9.
Kirketider vil fremover blive annonceret i Ugeavisen.

