Referat for møde i Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 27. februar 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

x

Arne Silkjær

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Gerne god tid til punkt 8. Dokumenter i den digitale postkasse - gerne status under
punkt 8.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.
3. Regnskab 2018.
Gennemgang af regnskabet for 2018.
Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685738, Regnskab 2018,
Afleveret d. 22-02-2019 12:25 behandlet og godkendt.
Bodil vil lave en udskrift over det budget aktivitetsudvalget kan råde over.
4. Menighedsrådets holdning til lysglober i kirkerne.
Orientering ved Anders.
Vi har fået tilbudt en lysglobe til Mollerup kirke fra et sognebarn - vi har drøftet sagen og vil
afgøre det endeligt på næste mr-møde, da vi også er usikre på sikkerheden omkring lysglober i en
ubevogtet kirke.
5. Reparation af gulv i Mollerup Kirkes nordvestlige hjørne.
Anders orienterer om gulvet som var råddent, men det er nu rep.
6. Endeligt forslag til urnehave i Outrup.
Udleveret og gennemgået.
Forslaget sendes videre til provstiet til videregodkendelse.
7. Energivenlige projektører på kirkerne.
Anders orienterer om muligheden. Vi beder i 2019 en elektriker undersøge lamperne i og uden for
kirkerne med henblik på energibesparelser ved evt. udskiftning til led-pærer.
8. Korte orienteringer fra:
Fmd.: Anders
Kasserer: Bodil: Eftersyn af brandmateriel. Anders vil undersøge hvad
brandmateriale der er i hver enkelt kirke og hvad vi evt. har brug for.
Kirkeværge Mollerup og Frøslev: Irma

Kirkeværge Dragstrup og Outrup: Peder: Outrup kirketårn er blevet meget flot og kalket på
vestsiden.
Kontaktprs.: Anna
Fmd. Aktivitetsudvalget: Karin: Vi har haft møde i dag for at se på aktiviteter for 2019. Vi har
bl.a. drøftet Himmelske dage på Heden og budget ifm. dette.
Det bliver på mr-mødet besluttet, at mr betaler for billetten for mr, ansatte og middag og der
arrangeres fælles transport til ”Himmelske dage på Heden”.
Vi har også drøftet, at vi ønsker flere mr-møder.
Sekretær: Tina.
Medarbejderrepræsentant: Arne: Møde i Solbjerg 11/3 - inspirationsaften ifm. kirkebussen til
kulturmødet - alle er velkomne - tilmelding til Arne senest 3/3.
Husk også tilmelding til kirkegårdsturen i april.
Sognepræst: Peter: Kirkebladet er undervejs og Thomas har lavet et nyt teaterstykke til
konfirmanderne den 13/3 i Frøslev kirke - alle er velkomne.
Kirkebladsudvalget: Peter og Leo:
9. Vigtige datoer indtil næste møde.
Forberedende budgetsamråd 2. april (invitation fremsendes), forberedende budgetmøde for mr
torsdag den 25. april fra kl. 16.30-18, onsdag den 22. maj 2019 (budget) mr-møde fra kl. 18.30.
10. Eventuelt.
11. Lukket møde.

