Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Mandag den 13. august 2018 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

Mødet starter kl. 19.00.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Gennemgang af kvartalsrapport under punkt 8. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Underskrevet og godkendt.
3. Den digitale postkasse.
Bodil orienterer - på kirkenettet.dk har hun indscannet diverse bilag, referater m.m. og inddelt det
i undermapper. Diverse vigtige informationer, invitationer m.m. på den digitale postkasse
videresender Bodil til relevante personer på mail.
4. Aktiviteter og opgaver i aktivitetsudvalget.
Fælles drøftelse af opgaver og forventninger i aktivitetsudvalget.
Sang og musik i kirken onsdag den 15. august i Outrup kirke - Inga Lise sørger for en
forfriskning.
Bodil vil foreslå ældrerådet, at den årlige udflugt laves i samarbejde med menighedsrådet og også
bliver et tilbud til alle i pastoratet, så det i stedet bliver en sogneudflugt.
Nadja Broholm synger til julekoncerten i Outrup kirke den 27. november.
Arne kommer med et oplæg til en studietur for menighedsrådet.
5. Kommende mr-møder.
19. september og 14. november 2018.
6. Kirkebussen på kulturmødet.
Arne har afleveret indbydelser i dag på 15 skoler og har inviteret dem til besøg i kirkebussen.
Er der nogle der har tid/lyst til en vagt i kirkebussen ifm. kulturmødet, så kontakt Arne.
7. Vigtige datoer indtil næste møde.
23.-25. august - kulturmødet.
(Se kirkebladet).
Budgetsamråd 4. september - Bodil sender invitationen på mail.

8. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders:
Orientering om de 7 sogne.
Anders tager kontakt til Lilly Ravn igen.
Kasserer: Bodil:
Kvartalsrapport udleveret og underskrevet af formanden.
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma
Museet har nogle effekter som tilhører kirkerne i Frøslev, Dragstrup og Outrup - effekterne skal
blive på museet.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder
Kirkesynet har vedtaget at der skulle nye underbrædder i Frøslev kirke - der er fundet en løsning.
Der er bestilt entreprenør og grus til Outrup kirkegård og prøverep. af tårnet.
Mollerup og Frøslev kirke kalkes - Peder kontakter A´Bukhav´s.
Kontaktprs.: Anna
Fmd. Aktivitetsudvalgtet: Karin
Sekretær: Tina.
Medarbejderrepræsentant: Arne
Sognepræst: Peter
Babysalmesang oprettes igen i Vejerslev ved Julie Exner, med start 3. oktober.
23. september er der høstgudstjeneste i Outrup kirke ved Steen og 7. oktober har Peter
gudstjeneste.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo
Peter laver et skema som skal udfyldes når der kommer billeder i kirkebladet ved f.eks. barnedåb
og bryllupper, så de godkender at det er ok, at billedet kommer i kirkebladet.
9. Eventuelt.
Anders kontakter turistforeningen og orienterer om sogneparken.
10. Lukket møde.

