Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 14. august 2019 kl. 19.00-20.30 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

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Visionsarbejde i efteråret.
Arne orienterer.
Vi mødes og arbejder med visioner lørdag den 28/9 kl.9.30-13 og tirsdag den 8/10 kl. 17-21.30.
4. Valg af inskription til den nye klokke i Dragstrup.
Arne har videresendt forslag til tekst til alle i mr og vi kan komme med forslag/ændringer indtil
onsdag den 21/8. HUSK: Svar/forslag mm. bedes i sende til alle i mr.
Anders videresender inskriptionen til Provstiet inden 1/9.
5. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders:
Vi er inviteret til at tage på traktormuseet, for at se en udstilling, hvor Hans Larsen og Svend
Andersen beskriver husmandsbevægelsen-lokale veteraner fra krigen 1864 og billeder fra
Pastoratet. Ældreklubben har en tur til traktormuseet med i deres program.
Kasserer: Bodil:
Mail fra pårørende som ønsker gl. gravsted i Dragstrup slettet.
Ved kirkesyn skal der ryddes op i de gamle gravsten i Dragstrup,
Kvartalsrapport udleveres på mødet og gennemlæses inden næste møde, hvor punktet skal drøftes.

Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma
Hanne vil gerne have kigget på nogle ting i Mollerup - det bliver gennemgået ved kirkesyn.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder:
Hæk i Outrup går ud - det kigges der på ved kirkesyn, hvor der også skal drøftes sikkerhed
omkring gravstenene på kirkegårdene.

Kontaktperson.: Leo
Planlægger MUS-samtaler i ugerne 37-39 og har skrevet og inviteret alle ansatte. Leo glæder sig
til møderne.
Lavet personnøgleliste m.m. og følger op på diverse ifm. de ansatte.
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin:
Julekoncert i Outrup fredag den 29/11 kl. 19.
Aktivitetskalender er sendt til Frøslev og omegn, til orientering.
Medarbejderrepræsentant: Arne:
Travlt med kulturmødet og han udleverer program med aktiviteterne for dagene, hvor de også har
en del frivillige og vil gerne have flere.
Sognepræst: Peter:
Ekstra dåbsgudstjeneste i Dragstrup den 13/10 kl. 10.30.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo:
Kirkebladet kommer i foråret med en udtalelse vedr. udstillingen på Traktormuseet.
6. Vigtige datoer indtil næste møde.
Mr-møde 10/9, 31/10, 27/11.
Visionsarbejde 28/9 9.30-13 og 8/10 17-20.30
Aktivitetsudv.møde 7/9 kl. 8.30-10
7. Eventuelt.

