Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 14. november 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

Vi starter med at spise smørrebrød kl. 18.30 og mødet starter kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Underskrevet og godkendt.
3. Ændring af urnegravsteder i Outrup (materiale udleveret).
Vi drøfter forslaget fra Lilly Ravn og ønsker alternative forslag til planter fra hende - hun kontaktes af
formanden, med ønsket om et møde på kirkegården for alle interesserede i mr.

4. Orientering fra formanden om det seneste kirkeår.
Anders orienterede om årets gang.
5. Konstituering gældende for det nye kirkeår.
Genvalg på alle poster.
6. Ansøgning fra ældreklubben om tilskud til lydanlæg.
15.000 kr. bevilges.
7. Dragstrup kirke: Projekt for klokkestabel og ønske om morgen- og aftenringning i 2019.
Arkitekten er ved at indhente tilbud, så der kan søges fonde til etablering af ny klokkestabel og det
skal være godkendt inden 1. februar.
Dragstrup Byforening har henvendt sig pga. manglende klokkeringning og de ønsker, at det
genoptages.
Menighedsrådet tilbyder en ringning 4 eftermiddage i ugen (mandag - torsdag) og der søges
dispensation for manglende ringning hver morgen, fredag og lørdag.
8. Tilbud om at gøre kirker til vejkirker.
Vi ser ikke et behov for at benytte os at tilbuddet.
9. Drøftelse af et ønske fra de ansatte: Evt. møder ml. de ansatte og MR et par gange om åretuden dagsorden - for at holde en god kontakt (Anna).
Vi aftaler, at vi mødes kl. 18.00 21. januar og 13. juni efter medarbejdermøderne.

10. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders: Har sammen med Bodil været til møde omkring økonomien i fælles tiltag for hele
øen og der skal laves en samarbejdsaftale om disse udgifter, så det fremover kan køre over
Provstiudvalgskassen og der blev nedsat et udvalg, som arbejder videre med dette.
Kasserer: Bodil - (Kvartalsrapport - materiale er tilsendt via mail): Kvartalsrapport gennemgås
og der er forbrugt 71% pt.
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma
Kirkeværge Dragstrup og Outrup Peder: Peder og arkitekten Gert vil kontrollere det træ inden det
skal bruges til klokkestablen (den skal laves i egetræ).
Kontaktprs.: Anna
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin: Julekoncert med Nadja Broholm tirsdag den 27. november, der
annonceres i avisen i næste ugen og under ”Det sker” i Morsø Folkeblad og på face-book.
Syng julen ind i Dragstrup 16. december (3. søndag i advent og næste år bliver det 4. søndag i
Advent 22. december).
Sekretær: Tina.
Medarbejderrepræsentant: Arne
Sognepræst: Peter: De 3 provstier var på fælles tur til Løgumkloster og de arbejder med flere
forskellige ting. Peter tager til årsmøde i stiftet. Peter skal på kursus tre dage i næste uge i
Slagelse. Tjek: Himmelskedage.dk for evt. udflugt - aktivitetsudv. arbejder videre og kommer
senere med et oplæg.
Peter spørger, om tidspunkterne til gudstjenesterne den 24./12. er passende og det drøftes, at det er
en mulighed, at det fremover er kl. 10.30, 13.30,14.45 og 16.00.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo: Der er lavet korrektur på det nye kirkeblad.
11. Vigtige datoer indtil næste møde.
27. februar og onsdag den 22. maj 2019 (budget).
12. Eventuelt.
Vi har fået et tilbud på kopi af lysglober til fyrfadslys til kirkerne, vi tager det på som punkt til
næste møde.
Peder har fået ny mailadresse: bunk@mors.dk
Evt. ændring af konfirmationsdatoer i 2020?
13. Lukket møde.

