Dagsorden for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 22. maj 2019 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

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Forkert måned noteret - er ændret.
Under punkt 5: Kirkegårde.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
3. Gennemgang af regnskabet for 1. kvt. 2019
Gennemgang af kvartalsrapport - forbrugt 20,88%.
4. Godkendelse af budget 2020
Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Budget 2020,
Bidrag budget afleveret d. 26-04-2019 08:19 - godkendt.
5. Igangværende projekter:
-Flisepest: Stendiger, fliser, kirkemure mm. angribes af flisepest - Leo kontakter en stenekspert på
Nationalmuseet og høre hvad vi kan gøre for at undgå at gravstenene forfalder.
-Urnehaven i Outrup (ændring af vedtægten, så der kan etableres plænebegravelser længere mod
nordøst): Der er lavet et tillæg til vedtægten og den er behandlet
på Provstiudvalget (kirkegårdsvedtægterne kan findes på DAP).
Peder har fået pris i dag (Holms anlægsgartneri) og det er 52.450 kr. + moms - de går i gang i
løbet af 14 dage.
-Planen for kirkegården i Frøslev: Forslag til plan fremsendes inden ferien.
-To bænke er taget ud i kirken i Mollerup -skal det være en permanent løsning?:
Vi siger ja tak til en lysglobe (Irma og Bodil snakker med giveren).
Derudover indkøbes et par stole og et bord.
-Kalkning af kirkerne: Arbejdet er i fuld gang.
-Klokkestabel i Dragstrup (er der nyt fra arkitekten?): (Gert Madsen har solgt firmaet til NB
tegnestue, men han vil gøre arbejdet færdigt i Dragstrup). Bodil spørger Susanne, hvilken dato
pengene bliver uddelt - vi afventer!

Kirkegårde: Menighedsrådet har været på tur rundt på forskellige kirkegårde og vi drøfter
muligheder, planlægning og processer.
6. Kontaktperson.
Anna meddeler, at hun ønsker at træde ud af rollen som kontaktperson.
7. Skole- kirkesamarbejde (Karin).
Gennemgang af årligt møde med Svenne Grøn - der skal vedtages nye vedtægter som skal føres til
protokols inden 4/9 2019. På DAP er den nye samarbejdsaftale beskrevet (bilagene tilsendes af
Bodil via mail inden næste møde, hvor de nye vedtægter skal gennemgås).
8. Samarbejdsaftalen med Morsø Provsti som ramme.
Bilagene tilsendes af Bodil via mail inden næste møde, hvor samarbejdsaftalen skal gennemgås og
godkendes).
9. Aktivitetsudvalget (Karin udsender bilag inden mødet).
Bilag med datoer, tidspunkter og begivenheder gennemgås af Karin.
Det besluttes at Arne Silkjær fremover er med i aktivitetsudvalget.
Arne har en kollega fra Hjørring som er ved at tage en ledelsesuddannelse idenfor visionsarbejdet
og vil gerne ifm. hendes uddannelse arbejde med menighedsrådet - mr tager imod tilbuddet og
Arne tager kontakt til kollegaen fra Hjørring for at aftale et videre samarbejde.
10. Bevaringsværdige gravminder
De nye regler siger, at mr ikke kan sige hverken fra eller til mht. gravminder, men kun skal
ekspedere sagen videre.
11. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders
Kasserer: Bodil:
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder: Vi er opmærksomme på, at der skal ses på sikkerheden
omkring sikring af gravstenene. Bodil spørger Mette omkring den nye lov.
Kontaktprs.: Anna
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin:
Medarbejderrepræsentant: Arne:
Sognepræst: Peter:
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo: Deadline omkring 6.-7. juli for næste blad.
12. Vigtige datoer indtil næste møde.
12/6 kl. 19.30 Valg af kontaktperson, samarbejdsaftalen og nye vedtægter i skolekirkesamarbejdet gennemgås og vedtages.
13/6 Medarbejdermøde (Arne laver dagsorden med formanden) derefter spisning kl. 18 med
medarbejdere og menighedsråd.
14/8 fra kl. 19-20.30
10/9 fra kl. 18.30-21.30
31/10 fra kl. 18.30-21.30
27/11 fra kl. 18.30-21.30
13. Eventuelt.
Forslag om kirkekaffe.

