Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 19. september 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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Underskrevet og godkendt.
3. Dragstrup kirke (v. Peder Bunk)
Det besluttes, at fremover skriver sekretæren ud til mr-medlemmer ca. 14 dage før mødet med en
reminder om, at hvis i ønsker punkter tilføjet til dagsordenen, så skal i rette kontakt til formanden
senest 1,5 uge før mødet.
4. Behandling af budget 2019.
Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Budget 2019,
Endelig budget afleveret d. 13-09-2018 13:37 - godkendt.
Revisionsprotokolat behandlet og underskrevet.
5. Formaliseret samarbejde mellem sognene i Morsø Provsti.
Samarbejdsaftale ml. menighedsrådene på Mors om fælles samarbejde blev ikke gennemført, men
der arbejdes videre på aftalen og mr tager det til efterretning.
(Bodil har videresendt diverse info til alle mr-medlemmer og vi afventer nærmere om
samarbejdsaftalen).
6. Studietur til kirkegårde, som er relevante ifm. ændringer af kirkegårde i pastoratet. Arne
Silkjær har lovet, at komme med et oplæg. Kan det kombineres med det arrangerede ”Syng Nyt
Salmedag” i Hjortshøj?
Forslag fra Arne om studietur for personalet og mr-medlemmer til evt. Ø. Assels kirkegård og
videre til Vorupøre kirkegård og evt. besøg i kirken. Det besluttes, at det bliver lørdag den 13.
april 2019 fra kl. 10.00 (Arne arbejder videre med et program for dagen).
7. Kommende mr-møder.
14. november (konstituering) og 27. februar 2019.

8. Vigtige datoer indtil næste møde.
Nytårskur fredag den 11. januar 2019 (arrangeres af personalet).
Morsø Distriktsforening inviterer menighedsråd og graversammenslutningen til møde i
kirkecentret 4. oktober kl. 19.30 vedr. rådgivning om pasning af kirker og kirkegårde - invitation
udleveret på mødet.
Kulturkaravanen inviterer til workshop 4. oktober - Arne deltager.
Koncert i Nykøbing kirke 30. september kl. 16, Korledere og sangere mødes kl. 14.30 til
gennemgang af sangene.
9. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders - Lilly Ravn (kirkegårdskonsulent) sygemeldt pt. - Anders kontakter hende og
informerer hende om, at vi skal have det i Outrup ordnet i løbet af efteråret (og om hun kan løse
opgaven) og Anders spørger hende også, hvilken hæk der skal plantes syd for kirken, så det kan
indkøbes og plantes.
Kasserer: Bodil - Borgere i Outrup efterspørger renoveringen af urnegravstedet.
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma - Døren i Frøslev kirke er renoveret.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder - gavlen i Outrup er rep. og øvrig kalkning i Frøslev og
Mollerup udsættes.
Kontaktprs.: Anna
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin - Møde i dag. Vi foreslår at vi fremadrettet kun laver en
høstgudstjeneste og en gudstjeneste med evt. familiespisning i det nye år.
”Syng nyt” er tilmeldt og betalt.
Efterårsmøde den 14. oktober hvor Leo og hans kone holder foredrag m.m. Karin, Bodil, Irma og
Tina dækker bord m.m. Bodil og Irma laver æblekage.
BUSK 28/10 - Anne Marie og Bodil vil varme pølser mm. ved bålhuset.
Karin vil være med til at planlægge pinsegospel.
Julekoncert 27/11, vi overvejer KUN at annoncere under ”Det sker” og så dele det på face-book.
”Vi synger julen ind” i Dragstrup den 16/12.
Lucia 13/12 i Frøslev og evt. samarbejde med Sprogskolen og er det ikke muligt, så er der en kop
kaffe for de der har lyst i konfirmandstuen.
Musik og sang i kirken - Peter har aftalt med Astrid Glargaard, at Mollerup kirke er booket til
september 2019 og Dragstrup kirke til maj 2020.
Sekretær: Tina.
Medarbejderrepræsentant: Arne - Juniorkonfirmander starter 22/11 og Sydvestmors pastorat
inviteres også.
Sognepræst: Peter - Persondatalov - stifterne arbejder på nye retningslinjer.
Babysalmesang ved Julie i Vejerslev kirke - der er 3 med fra sognet.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo

10. Eventuelt.
Punkter til næste møde: Ansøgning fra ældreklubben om tilskud til lysanlæg og ringning ved
Dragstrup kirke.
11. Lukket møde.

