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Menighedsrådsmøde
BUDGETMøDE

'l4.juni2018 kl. 19.00 Blad nr.

I konfirmandstuen AH

Dagsorden Beslutning
Fraværende Pia Laugesen, men suppleant lrma Ebdrup er til stede, Jens

Jørgen Poulsen

Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse at pkt. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2
oq 5.3

1) Budget 2019

Budget lægges i samråd med Erik
Bech

2. kvartalsrapport ser fornuftig ud.

Budqet samt prioriterinqsliste udarbeidet.
2) Efterretningssager

2.1 vedr. provstesynet 5/6-18

2.2 Persondataforordning.

Vi har endnu ikke modtaget synsprotokol fra provstiet, men
der er noget, vi snarest skal have taget vare på:

- Sikring af gravsten
- Persondatasikringigraverbygning
- Vindkryds itagene (begge kirker)

Vi skal være meget opmærksom på, hvordan vi opbevarer
personlige oplysninger på de personer, vi har med at gøre.
Det være sig ansatte som brugere af kirkerne.
Der må ikke ligge persondata fremme, så udefrakommende
personer kan få adgang til disse.
Al kommunikation, der vedrører menighedsrådet, skal foregå
i DAP, som er et sikkert medie.
Hvis vi har noget liggende på en ikke sikker pc, skal det
arkiveres i DAP.

Der er kursus for graver, kontaktperson og formand den 20-
juni.

3) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Person- og præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kirkeværge/kasserer

"Syng sommeren ind" torsdag den 28. juni kl. 19.30 i

Hvidbierg kirke - Bo laver kaffe,

Sognearangement "Salling synge/' på skift mellem
pastoraterne i 2019.

Der har været foretaget præstegårdssyn den 5. juni.

Der er blevet ryddet op i den gamle stald- og ladebygning.

lntet til referat

Bo har deltaget i forberedende budgetmøde den 31. maj.
- Der skal spares på lønudgifterne på kirkegårdene i

forhold til de kirkelige aktiviteter.
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Dagsorden Beslutning

3.5 Personalerepræsentant

3.6 Præsten

Fraværende

Ny liturgi er taget i brug og evalueres løbende.

4) Sager til behandling

4.1 Støtte til Danske Sømands- og
udlandskirker?

4.2 Støtte til Danmarks Kirkelige
Mediecenter?

4.3 Udvidelse af normering for
gravermedhjælperstilling

4.4 Honorar til bygningskyndig

4. 5 Gravminder/gravsten

4.6 Etablering af kummer/vej ved
Hvidbjerg kirke

4.7 Løvsuger

4.8 Gl. konfirmandbygning

4.9 Personlig støtte

Støttes med kr. 500,00.

Støttes med kr. 500,00 til projektet: "Hvordan taler man med
børn om at miste".

Med henvisning til den seneste opmåling af graverens
arbejdsområde er det vurderet, at normeringen ved
Brøndum-Hvidbjerg kirker og præstegården er 1

graverstilling og 1106 medhjælpertimer. I øjeblikket bruger vi
624 hjælpertimer.

Vi tilstræber at hæve medhjælpertimerne, hvis budgettet
godkendes.

Honoreres med kr. 1000,00 for deltagelse i kirke- og
præstegårdssyn.

De sikres og bevares indtil videre.

Vi nøjes med kummer.

Sat på prioriteringslisten til budget 2019.

Vi arbejder videre med at få bygningen renoveret, under
forudsætning af, at Håsum-Ramsing menighedsråd også
godkender dette.

Der gives kr. 2.500,00 som honorar for et foredrag.

5) Til drøftelse/orientering



Side 3 af 3

Menighedsrådsmøde
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Dagsorden Beslutning

5.1 Sognesamling til et pastorat

5.2 lnitiativpulje

5.3 Førstehjælpskursus

Vi arbejder frem mod samling, hvis Håsum-Ramsing
menighedsråd støtte dette.

Daniel går videre med ideer til projekter, som der kan søges
støtte til.

Arrangeres af Håsum-Ramsing menighedsråd, vi er
velkommen til at deltage.

6) Eventuelt lntet til referat

7) Næste møde Torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00

Brøndum, den 14. juni 2018
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