Dagsorden for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 18.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anna Jensby
Bodil Pedersen
Irma Drejer
Karin Villadsen

Afbud
X

Afbud
Peder Bunk
Tina Hansen
Peter Noer

X

Arne Silkjær

Startede med at spise håndmadder og selve mødet startede kl. 19.00. med salmen 240 ”Dig være ære”

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Hvornår er der deadline for punkter til dagsorden?
Det blev besluttet, at udkast til dagsorden sendes til alle, så alle kan nå at få punkter med inden
den endelige dagsorden rundsendes, som skal være ude senest 7. dage før.
Dagsorden godkendt med ændringer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra 21. nov. blev godkendt og underskrevet
3. Vigtige datoer indtil næste møde.
Datoerne vil fremkomme under de forskellige punkter.
4. Godkendelse af regnskab.
Gennemgået og godkendt regnskab for Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Regnskab 2017, Afleveret d. 19-03-2018 11:47.
5.

Hæftet ”Noget om den kristne tro”
(26 farve-illustrerede sider). Peter fremlagde hæftet fra Bibelselskabet til omdeling. Det blev
besluttet at indkøbe af 500 eksemplarer til en pris af 5000 kroner. Evt. fællesindkøb med et
pastorat mere, for yderligere rabat (1.000 stk. – 8.000 kr.) Peter spørger Sydvestmors og Lødderup
pastorat.

6. Klokkestabel i Dragstrup - status.
Stiftets principgodkendelse af tegningerne fra arkitekt Gert Madsen 10. marts. Men afgørelsen om
tilskud fra A.P. Møllerske støttefond er endnu ikke sendt af stiftsøvrigheden.
Alt materialet med budgetoverslag fra Gert Madsen var fremsendt d. 4. dec. 2017, med
provstiudvalgets brev af 11 dec. 2017. Men stiftet har først givet godkendelsen den d. 10. marts,
hvor ansøgningsrunden til A.P. Møllerske støttefond var ca. 1. marts. Hvilket MR syntes er meget
utilfredsstillende.
Menighedsrådet vil også søge støtte fra Augustinusfonden.
Tilbud hentes hjem på arbejdets udførelse, for at komme videre. Bodil går videre med sagen.
7. Info vedr. suppleringsvalg (v. Karin)
Karin orienterede om suppleringsvalget i Mollerup. Der kom en afgørelse fra stiftet d. 20. marts.
Der skal vælges et nyt medlem, og det ville være hensigtsmæssig at få en stedfortræder.
Valgdagen er d. 12. juni 2018. og forberedes og ledes af valgbestyrelsen.

Valget skal offentliggøres ved gudstjenesten 8. apr. igen 15. apr. og i avisen. Bodil indsætter en
annonce i ugeavisen i uge 15 med alle formalia.
Orienteringsmøde finder sted d. 17. april kl. 17.00. i Mollerup kirke.
8. Nyt fra aktivitetsudvalget:
-

Foredrag med Britta Caroc Shall Holberg tirsdag den 1. maj kl. 19.30 i Folkekirkens hus i
Aalborg (bustur). Ansatte og mr-medlemmer inviteres og de resterende pladser er først til
mølle.
Arne sender invitationen til alle d. 22. mar. Deadline mandag d. 26. marts.
Hvis der er interesse (min. 20), vil Karin bestille billetter og bus til arrangementet.

-

Evt. besøg af Backstage i september i konfirmandstuen. Sårbare unge, fortælle hvad de kan
gøre.

-

Aftensang i sogneparken kl. 19, evt. 4. juli eller 11. juli - er det godt vejr den 4. så indbyder vi
til fællessang og ellers inviteres der til 11/7 - medbring evt. kaffekurven.

-

MR vil gerne deltage i ”Musik og sang i kirken”. En hver halve år i de forskellige kirker.
Outrup vil gerne lægge for i uge 33 d. 15. aug. eller uge 39 d. 26. sep. Peter kontakter Astrid.

9. Kommende møder
16. maj. Karin tager med til skole- kirkemødet.
6. juni. Kirkesyn i kirkerne og på kirkegårdene. Starter i Dragstrup kl. 9.00
11. juni. MR-møde med budget og konstitueringsmøde, (spisning med personalet).
13. august. MR-møde
10. Eventuelt
Orientering om manglende tegninger på arbejdet på kirkegårdene i Frøslev og Outrup, de vil
komme midt i april. Bevaringsværdige sten skal revurderes i samarbejde med museet.
Hjemmeside skal med som et punkt på næste møde.
11. Yderligere korte orienteringer fra:
Medarbejderrepræsentant: Arne. Fotokonkurrencen, vinder blev Katrine Holmgaard. Afslutning
med Juniorkonfirmander, festlig med pizzaspisning efterfølgende. Konfirmandeskursion i
samarbejde med Sydvestmors pastorat.
Arne er blevet varslet lockout fra d. 10. april 2018. Håber det løser sig inden da.

Sådan nogenlunde forstået:

Arne Silkjær.

