Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00-21.30 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

x

Arne Silkjær

Vi starter med smørrebrød kl. 18.30

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.
3. Kvartalsrapport for 3. kvartal til gennemgang (bilag sendt på mail fra Bodil).
Godkendt og underskrevet af formand og kasserer.
4. Endelig budget til gennemgang og vedtagelse (bilag er sendt på mail fra Bodil).
Årsbudget 2020 godkendt.
Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Endelig budget
afleveret d. 09-10-2019 13:27
5. Revisionsprotokollat til gennemgang og underskrift (bilag sendt på mail fra Bodil).
Godkendt og underskrevet af menighedsrådet.
6. Ansøgning om tilskud fra:
Ældreklubben (Anders): Vedtaget at de får et tilskud på 15.000 kr.
Spejderne: Vedtaget at de får et tilskud på 25.000 kr.
7. Visionsmøder – forsøg med kirkekaffe i julemåneden (Anders).
3/11 i Mollerup - Irma laver kaffe mm.
17/11 i Ovtrup - Bodil laver kaffe og Anders kommer med rundstykker.
24/11 i Dragstrup - Bodil køber småkager og spørger AD om hun vil lave kaffe.
8/11 i Ovtrup - Bodil laver kaffe
15/12 Irma laver kaffe
8. Orientering fra kontaktpersonen (Leo).
Bilag udleveret på mødet (liste over tjenester ved de 4 kirker, liste over lønudgifter, ønsker fra
medarbejderne m.m.
9. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders:
Kasserer: Bodil:

Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma Kirkesyn:
I gang med at pynte med gran på kirkegårdene.
Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder: Kirkesyn, urnehaven i Outrup: Gravsten flyttes i
Dragstrup til nyt lapidarium.
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin:
Medarbejderrepræsentant: Arne:
Adventskoncert med Thisted drengekor annonceres i ugeavisen.
Indbydelse til 11/11 kl. 17-18 for alle sangglade børn og voksne, som vil synge til adventsfesten,
hvor vi har Lucia.
Sognepræst: Peter:
Skjult nød har ca.200 ansøgere til en madkurv til jul -kender vi nogle som har et behov, så kan vi
rekvirere et ansøgningsskema hos Peter.
Poul Erik Olsen og Charlotte har indkaldt et møde vedr. Pilgrim Mors som er efter pinse.
Provstiet har rekvireret nogle fra teknologisk institut til at foretage en undersøgelse på
præstegården pga. radon, som er målt i præstegården.
Peter har lavet en lille seddel med en hilsen fra sognepræsten. Sedlen er med et tlf.nr., hvor man
kan ringe til præsten, hvis man ønsket et besøg eller man kan ringe hvis man ønsker et besøg.
Lys sættes op i indkørslen til præstegården.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo:
10. Vigtige datoer indtil næste møde.
Mr-møde 27/11 fra kl. 18.30-21.30
Mr-møde 22/1 fra kl. 17-18.30
Nytårskur 24/1 kl. 18
Mr-møde 18/3 18.30 (regnskab)
Reserver datoen 12/5 (møde vedr. orientering om mr-valg.)
11. Eventuelt.
18/11 evalueringsmøde/fest for de frivillige ifm. hjælp til kirkebussen ifm.kulturmødet.

