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Fravaerende

lnger Rytter og Pia Laugesen

1) { Godkendelse af
dagsorden

2)

Godkendt med tilføjelse af pkl. 2.4, 2.5 og 5.3

Efterretningssager

2.1 DR-aktindsigt

Kirkeministeriet har givet DR agtindsigt i kirkegårdenes
priser.

2.2 Nyt lønsystem

Orientering om det nye lønsystem, som har voldt lidt
problemer i starten.

2.3 Kølekapel i Skive

Menighedsrådene bliver ejer af kapellet, mens provstiet
varetager al det administrative. Begge menighedsråd har
godkendt dette.

2.4 Pinsegudstjeneste i Skive

Vi har tidligere sagt ja til at deltage. Temaet bliver "Det store
det stille". Gudstjenesten bliver afholdt i Skive Anlæg kl11.00

2.5 PraKikpladser

Hvis vi opfylder visse krav, er vi forpligtet til at tage
praktikanter. Det afuentes, om vi opfylder kravene-

3)

Orientering fra udvalg

3.'l AKivitetsudvalg

Fastelavnssøndag den { {. februar:
Fastelavnsgudstjeneste i Hvidbjerg og almindelig
gudstjeneste i Håsum

3.2 Person- og præstegårdsudvalg

Der er mistanke om en mår på loftet over konfirmandstuen,
der holdes øje med dette.
Der er endnu ikke gjort noget ved vandpytten
præstegårdens gårdsplads.

i

Vedr. nyt varmesystem: Suntherm vil gerne lave et
forsøgsanlæg i præstegården, men er ikke på plads, så
måske skal pengene til projektet udseettes til 2019.
3.3 Kontaktpersoner

Brøndum-Hvidbjerg:
Der er blevet udarbejdet et ansæftelsesbevis for Martha samt
lavet en plan for hendes rengøringsopgaver i
konfirmandstuen.
Der er i samarbejde med provstikonioret blevet lavet en
opmåling af Brøndum- og Hvidbjerg kirkegårde samt
præstegårdens udearealer med henblik på antal arbejdstimer
den 24. januat 2018. Arne Hougesen var til stede.
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3.4 Kirkeværge/kasserer

Kirkediget ved Brøndum kirke er skredet, så det skal laves.

Murværket på kapellet ved Brøndum kirke skaller af.
3.

5 Personalerepræsentanter

3.6 Præsten

lntet til referat
Stillegudstjeneste i Håsum kirke torsdag den 1. februar
Gudstjenesteplanen for marts, april og maj er på vej.
Spisning efter gudstjenesten skærtorsdag den 29. marts
Kirkekaffe en gang om måneden
Konfirmation i både Ramsing og Håsum kirker den 27 . april
og konfirmation i Hvidbjerg kirke den 29. april
Den 20. marts er der udflugt til Jelling med konfirmanderne.
Der har i 2Q17 værel108 gudstjenester i pastoratet med i alt
4070 kirkegængere.

4)

Sager til behandling

4.1 Copydan og Visda aftale

Aftale med Copydan koster ca. kr. 1.200,00, og aftale med
Visda koster ca. kr. 900,00.
Det blev vedtaget at tilslutte os begge aftaler.

4.2 Minikonfirmander

Vi fortsætter med minikonfirmander, men forløbet flyttes til
foråret i perioden februar- april med opstart i 2019. Der skal

fortsat tilbydes transport.

4.3 Kirkesiden i avisen

Vi fortsætter med at annoncere her. Prisen er ind til videre

den samme.

4.4 Sognebetegnelse HåsumRamsing/Ramsing-Håsum

Ansøgning til biskoppen om eendring af pastoratsnavnet til
Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing blev underskrevet.

4,5 Liturgien

Der arbejdes videre med dette.

4.6 Serviceaftale på printer

Aftalen opsiges.

5) Tildrøftelse/orientering
5.1 Hjemmeside

Hjemmesideudvalget har haft et møde, og der arbejdes
videre med sagen.
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5.2 Nye aktiviteter, arrangementer,
udflugter m.v.

Punktet blev drøftet.
Daniel fremlagde forslag til studiekredse og anderledes
gudstjenester.

5.3 Streetview Google

Det koster ca. kr. 3.000,00 pr. kirke at få lavet en visuel
rundtur.
Vi ønsker ikke dette i nogen af kirkerne.

5.4 Brev fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter

Der søges om støtte til en film til børn om at miste. Punket
udsættes til et andet menighedsrådsmøde.

Eventuelt
På DAP findes en opsamlingsvideo om årets
reformationsa rrangementer.
Generalforsamling i Distriktsforeningen den 8. februar
Kirkeladen, Estvad Præstegård kl. 19.00

i

lnspirationsmøde om fællesskabsfølelse og psykisk
arbejdsmiljø den 21 . februar kl. 19.00
Næste møde: Torsdag den 3. maj kl. 17.00 (Håsum-Ramsing
sørger for brød)

Brøndum, den 25. januar 2018
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