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Fælles
Menighedsrådsmøde for
Brøndum-Hvidbjerg
Håsum-Ramsing menighedsråd

23. oktober 2018 kl. 17.00 Blad nr.

I konfirmandstuen Formands initialer: AH

Dagsorden Beslutning
Fraværende Pia Laugesen (lrma deltager som suppleant)

l) Godkendelse af
dagsorden

2) Efterretningssager

2.1 Renovering - status

2.2 Anlægsbevilling - varmeanlæg

Renovering af gl. konfirmandstue: Der skal i første omgang
findes en arkitekt.

Der skal foretages en skimmelsvampundersøgelse af hele
præstegården.

Af de 200.000,00, som er bevilget til varmeanlæg, er der i

første omgang brugt kr.100.000,00 til ny løvsuger til
Brøndum-Hvidbjerg kirker, da den gamle var brudt sammen.
De kr. 100.000,00 vil komme tilbage i puljen til varmeanlæg
igen med bevillingen til renovering af digerne ved Brøndum
kirke.

3) Oilentering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Person og præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktpersoner

3.4 Kirkeværge/kasserer

3.5 Personalerepræsentanter

Fredag den 23. november kl. 18.00 er der julefrokost for
menighedsråd og personale. Borddækning og bordpyntning:
Arne, Hanne og lnger

Søndag den 2. december kl. 19.00 er der "De ni læsninge/' i

Ramsing kirke, da der er flest konfirmander i Ramsing.

Nævnt under pkt. 2

Kontaktperson Håsum-Ramsing: Der skal indkøbes skabe,
der kan aflåses, til personfølsomme papirer til
graverkontorerne, evt. fællesindkøb.

Der skal sørges for parkering til personalet tæt på kirkerne
juleaften.

lntet til referat

Svend Erik synes, at køreseddelen mangler linjer. Der fås en
anden udgave, som Jens Jørgen anvender efter aftale med
Erik Bech.



Side 2 af 3

Fælles
Menighedsrådsmøde for
Brøndum-Hvidbjerg
Håsum-Ramsing menighedsråd

23. oktober2018 kl. 17.00 Blad nr.

I konfirmandstuen Formands initialer: AH

Dagsorden Beslutning

3.6 Præsten Opstart af konfirmander. Der er 4 konfirmander i Ramsing og
2 konfirmander i Hvidbjerg ind til videre.

4) Sager til behandling

4.1 Pastoratsråd:
1. Antal rådsmedlemmer

2. Antal medlemmer pr. sogn

J- Antal kirkeværger

Andet?

4.2 Brug af sikre mails?

4.3 Deltagerbetaling ved
Arrangementer

4.4 Opstart af kor

4.

'1 0 menighedsrådsmedlemmer

2 fra Brøndum, 3 fra Hvidbjerg, 2 fra Håsum og 3 fra
Ramsing

3 kirkeværger, en for Brøndum-Hvidbjerg kirke, en for
Ramsing ki*e, en for Håsum kirke

Der skal afholdes et menighedsmøde i hvert sogn, hvor
menigheden skal tage stilling til sammenlægningen. lda og
Arne vil lave et oplaeg til dette.

De sikre mails fungerer ikke på nuværende tidspunkt, så
indtil videre må vi gøre, som vi plejer at gøre.

Der skal ikke være deltagerbetaling til anangementer mere,
dog kan der kræves betaling ved støne og dyre
anangementer.

Der bliver afholdt et møde mellem Bodil, Daniel og lnger,
hvor det videre forløb aftales. Der skal desuden laves en
ansættelseskontraK.

5) Til drøftelse/orientering

5.1 Planlægning af møder i 2019

5.2 Personudvalg

Tirsdag den 5. februar kl. 17.30 (Brøndum-Hvidbjerg), tirsdag
den 30. april kl. 17.30 (Håsum-Ramsing), tirsdag den 3.
september kl. 17.30 (Brøndum-Hvidbjerg), tirsdag den 12.
november kl. 17.30 (Håsum-Ramsing)

Person- og præstegårdsudvalget bliver ændret til kun at
hedde praestegårdsudvalget.

6) Valg af fælles formand og
sekretær

Den formand, der bliver valgt i Håsum-Ramsing, bliver fælles
formand
Kirsten Dahl bliver fælles sekretær

7) Næste møde Tirsdag den 5. februar kl. 17.30

8) Eventuelt Kirsten Jensen bestiller nye kalendere
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Brøndum, den 23. oktober 2018
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