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Fælles

22. januar 2019 kl. 17.00

Blad nr.

Menighedsrådsmøde for
Brøndum-Hvidbjerg
Håsum-Ramsing menighedsråd

I konfirmandstuen

Formands initialer: lP

Dagsorden

Beslutning

Fraværende

Pia Laugesen (lrma Ebdrup er med som suppleant)

1) Sag

til behandling

1 .'1. Præstegården
eller nyt

-

renovering

Der er blevet konstateret skimmelsvamp flere steder
præsteboligen.

i

Efter møde med provsten er der derfor blevet udarbejdet
forslag til både renovering af præsteboligen samt en ny
præstebolig af Søren Andersen Arkitekterne.

Arne kom med et oplæg med fordele og ulemper for begge
løsninger.

Beslutning:
Det blev besluttet, at den gamle præstebolig skal rives
ned, og der 6kal bygges en ny præstebolig.

for nybyggeri
for renovering
stemme ved ikke

8 stemmer
2 stemmer

I

Nb! Sognepræst Daniel Vigtoft deltog ikke i
afstemningen.

2) Sognesammenlægning
2.'1 ldeer til offentligt møde

Oplægget er fælles, men der skal afholdes 2 møder,
Håsum-Ramsing og et i Brøndum-Hvidbjerg.

eli

Formændene skal sørge for, at indkaldelsen til mødet når ud
til flest muligt.

Oplægget udarbejdes af formændene og skal indeholde,
hvilke fordele der er ved en sammenlægning, for eksempel:
Fælles præst
Færre møder
Arbejdet i menighedsrådet vil blive forenklet
Det vil blive nemmere at undgå nedlægning af en
eller flere af vores lokale kirker
ldeer er fortsat velkomne!!

-

Håsum-Ramsing den 25. april kl. 19.00
Brøndum-Hvidbjerg den 2. maj kl. 19.00
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Blad nr.

Menighedsrådsmøde for
Brøndum-Hvidbjerg
Håsum-Ramsing menighedsråd

I konfirmandstuen

Formands initialer: lP

Dagsorden

Beslutning

3) Næste møde

Tirsdag den {4. maj kl. 17.30

4) Eventuelt
'Vinterens sange'torsdag den 7. februar kl. '19.30 i Hvidbjerg
kirke (Knud sørger for kaffe)
Søndag den 3. februar kl. 14.00 koncert med elever fra Skive
Musikskole i Brøndum kirke (Bo sørger for kaffe)
Hjemmesiden bliver ikke opdateret, så den bør henvise til
eller automatisk gå over på sogn.dk. Daniel har kontakt til
webmaster, og vi vil høre nærmere.

Brøndum, den 22. januar 2O19
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Referent: Kirsten Toftgaard Dahl
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