Referat fra møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 18.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anna Jensby
Bodil Pedersen
Irma Drejer
Karin Villadsen

Afbud

Afbud
Peder Bunk
Tina Hansen
Peter Noer

x

Arne Silkjær

Vi starter med at spise smørrebrød og mødet startede kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt dagsorden med slut senest 21,30.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet.
3. Vigtige datoer indtil næste møde
22/11 17. Peder Bunk modtager sponsorratet fra Dragstrup/Skallerup sparekasse til klokkestabel.
13/12 17. Luciafesten.
23/01 18. I Nykøbing kirkecenter angående nyt tiltag i stedet til i stedet for Alle kirker synger.
4. Årlig konstituering
Fmd.: Anders Holmgaard
Næstformand: Karin Villadsen
Kirkeværge Frøslev-Mollerup: Irma Drejer
Kirkeværge Outrup - Dragstrup: Peder Bunk
Kasserer: Bodil Pedersen
Sekretær: Tina Søe Hansen
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin Villadsen
Kontakt prs. Anne Jensby
Bygningskyndig: Knud Erik Jepsen spørges.
Underskriftberettiget: Tina Søe
Valgbestyrelse: Tina Søe, Karin Villadsen og Anna Jensby.
Kirkebladsudvalget: Peter Noer og Anders Holmgaard.
5. Møde vedr. juniorklub og kørsel ifm. dåbsklubben
Aksel og Bodil har stået for juniorklubben i 25 år og afsluttede i maj mdr. 2017
Bodil aftaler kørselsgodtgørelsen med Axel i forbindelse med dåbsklubben. Som foregår med et til
to besøg om året i de første 3 år efter dåben.
6. Suppleringsvalg
Der ledes stadig efter emner til MR i Mollerup
7. Placering af klokkestabel i Dragstrup
Det var enighed om at placering 5, efter den udleverede skitseforslag. Derfra arbejdes der videre
med tegningerne i forbindelse udarbejdelse af tilbud, og videre med hensyn til søgning af fonde
m.v.

Peder og Anders arbejder videre med projektet. Håber at materialet kan komme frem inden
ansøgningsfristen ved A.P. Møller fonden 1. feb. 2018. Bodil sender ansøgning til provstiet. Med
ønsket om at får et punkt på førstkommende dagsorden.
8. Spørgeskemaundersøgelse om fremtidens kirke i Ålborg stift
Karin fremlagde sit bud på spørgeskemaet.
Den blev gennemgået med alle punkter og Karin rettede dem til efter det ønskede i helheden.
Karin udfærdiger og sender til stiftet og rundsender til hele MR.
9. Honorar/godtgørelse
Formanden og kontaktperson får honorar 15.000,-. efter provstiets anvisninger. Kirkeværger deler
honorar på 15.000,- til deling 7.500 til hver. Eller modtager den skattefri godtgørelse på 3750,-,
det aftales med kasserer og formand. Det resterende menighedsråd får en skattefri godtgørelse.
Desuden får kassereren Kristelig Dagblad betalt.
Herudover kan de enkelte medlemmer få kørselsgodtgørelse.
10. Kommende møder
21. marts 2018 kl. 18,30. Her aftales næste MR.
Aktivitetsudvalget holder møde d. 26. feb.
11. Orientering om hjemmesiden v. Arne
Hvad skal vi med en hjemmeside?
Den er bygget op på, at den skal være præsentabel, informativ og tidssvarende. Dvs. indhold skal
formidle aktiviteterne i pastoratet.
Kalendersystemet, er det noget vi skal udbygge og bruge eller skal det nedprioriteres?
Kirketællingen, som vi er forpligtet til af stiftet, forgår via sogn.dk. som administreres af
Foreningen af menighedsråd.
Notifikation til alle MR. når der kommer nyt på hjemmesiden ønskes.
12. Eventuelt
Det blev besluttet at referater og dagsorden kommer med på hjemmesiden. Skabelon findes på
DAP en.
13. Yderligere korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders
Morsø Folkeblad har en forkert mailadresse i avisen, og derfor kom pressemeddelelse fra Karin
ikke i som ønsket.
Orienterede om det flotte resultat som hele MR har vist i arbejdet med menighedsrådet. Han vil
prøve at lave en anden arbejdsgang, hvor han holder søndagen fri for telefon og mail.
Året har været, et travlt år. Det er et stort arbejde, at holde kirker og kirkegårde, men det har været
spændende, også at møde de forskellige eksperter, så man ser med andre øjne på de klenodier vi
har. Det er sjovt og spændende at samarbejde omkring alle de forskellige opgaver og udfordringer
der ligger i arbejdet. Når man siger sin mening, så giver det respekt. Tillykke til alle MR med de
valgte poster for kommende år.
Kasserer: Bodil
Provstiet har opfordret til at få brandmaterielaftalerne efterset. Det kan menighedsrådet få
vejledning til selv at kontrollere. De faste aftaler skal opsiges og materiel indkøbes, så MR og
ansatte selv kan klare eftersynet.
Det blev besluttet at kirkeværgerne kan gå videre med dette arbejde.
Bodil vil rydde op i postkassen på DAP, så referaterne hurtigt kan findes igen. Der er ingen der
må slette en mail, når den er læst, da det er en fælles mail.

Gennemgang af DAP kommer med som et punkt på et senere MR møde.

Kirkeværge: Irma
Der ønskes fliser ved kapellet i Frøslev. Det arbejdes der videre med, men det skal være i
sammenhæng med den øvrige belægning.
Kirkeværge: Peder
Der skete et dødsfald Dragstrup, hvor et rådyr var gået på hovedet i Helligkilden. Der bliver lavet
et rionet til at lægge over brønden, for at sikre mod gentagelse eller værre situationer.
I Outrup ønskes fliser rettet op, så man undgår ujævnhederne.
Kontakt prs. Peter
Der er valgt ny kontaktperson, og mapperne med oplysningerne overdrages til Anna Jensby.
Stillingen som fuldtids gravermedhjælper i Frøslev, Mollerup og Outrup, bliver en af de nye
opgaver, der skal tages op. Annoncen skal gerne op i jan. 2018.
Der er aftalt enkelte MUS-samtaler, der må Anna så prøve at få de sidste aftaler med.
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin
Adventskoncerten i Outrup kirke i morgen aften d. 29. nov. kl. 19,00. Morsø Folkeblad har en
forkert mailadresse i avisen, og derfor kom pressemeddelelse fra Karin ikke i som ønsket.
Snakket om hvad man vil fremadrettet, med koncerter m.v. men endnu ikke noget konkret.
Medarbejderrepræsentant: Arne
Intet at bemærke, der er ro på området.
Sognepræst: Peter
Lovsangsgudstjeneste d. 17. feb. 2018. Alle opfordres til at møde op og annoncere videre ud.
Peter er fraværende de næste 14. dage, for at gøre sin eksamen færdig.
Kirkebladsudvalget: Peter og Anders.
Peter opfordrer til nytænkning. Kirkebladet skal være noget særligt.
Anders sagde, at der måske skulle der være større sammenhæng, mellem blad og hjemmeside.
Sådan nogenlunde forstået at Arne Silkjær

