Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anna Jensby
Bodil Pedersen
Irma Drejer
Karin Villadsen
Leo Sørensen

Afbud
x

Afbud
Peder Bunk
Tina Hansen
Peter Noer
Arne Silkjær

x

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt, med den bemærkning at skalcem 100 er brugt som forsøg på Outrup kirke, hvor de
andre kirker bliver kalket.
3. Valg af kontaktperson.
Leo Sørensen.
4. Samarbejdsaftalen vedrørende fælles regnskabsfører, rammeaftale for projekter under Morsø
Provsti og nye vedtægter i skole- kirkesamarbejdet gennemgås og vedtages eller forkastes.
Menighedsrådet beslutter at vedtage samarbejdsaftalen og tilslutter os også den fælles
rammeaftale for alle projekter (Folkekirkens familiestøtte, diakonipræst, sorggrupper,
kirkebussen/kulturmødet, gymnasiepræst, teatersalgsgudstjeneste, infotjenesten, gravernetværk,
præsternes efteruddannelse og sagkyndig bistand ved provstesyn).
Leo vælges som bestyrelsesmedlem for den fælles regnskabsfører.
Nye vedtægter i skole- kirkesamarbejdet:
Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup sognes menighedsråd besluttede at godkende ophævelsen af
”Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd om Skole- Kirke-Samarbejde i Morsø Provsti”.
Det forudsættes, at der indgås en ny fælles samarbejdsaftale med Sydthy og Thisted provstier.
Samtidig besluttede menighedsrådet at indtræde i den ny samarbejdsaftale, som forventes vedtaget
på stiftende møde i efteråret 2019.
5. Sikring af gravsten, der kan være til fare for besøgende på kirkegården.
Graverne skal kontrollere om der er nogle usikre gravsten på kirkegårdene.

6. Vigtige datoer indtil næste møde.
13/6 Medarbejdermøde (Arne laver dagsorden med formanden) derefter spisning kl. 18.30 med
medarbejdere og menighedsråd.
14/8 fra kl. 19-20.30
10/9 fra kl. 18.30-21.30
31/10 fra kl. 18.30-21.30
27/11 fra kl. 18.30-21.30
7. Eventuelt.
Orientering fra Peder: De starter mandag i næste uge med urnegravstederne i Outrup.
Orientering fra aktivitetsudvalget ved Karin:
Efterårsmøde med Lisbeth Frandsen 13/10
Sang og musik 25/9 i Mollerup med Anja Brejner Højgaard
Julekoncert med Thisted drenge- og mandskor 28/11
Lucia 12/12
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