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I konfirmandstuen Formands initialer: AH

Dagsorden Beslutning

Fraveerende Pia Laugesen

1) Godkendelse af
dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 5.3 og 5.4

2) Efterretningssager

2.1 lnitiativpuljen

2.2 Renovering af gl.
konfirmandstue

2.3 Varmekonsulent

Der er blevet søgt om kr. 70.000,00 til opstart af kirkekor. Det
forlyder, at der er blevet bevilget kr. 60.000,00.
Koret vil blive startet op efter nytår.
Dette betyder, at vi skal have ændret vores Copydan aftale.

Der er bevilget midler til opstart af projeKet.
Præstegårdsudvalget bliver tovholder på dette.
Der bliver etableret jordvarme i denne forbindelse.

Varmekonsulenten syntes, det er en god ide, at der etableres
jordvarmeanlæg i præstegården.

3) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Person og præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktpersoner

3.4 Kirkev€erge/kasserer

3.5 Personalerepræsentanter

3.6 Præsten

Der er sendt en liste ud til menighedsrådsmedlemmer med
aKiviteter i 2019. ldeer til andre aktiviteter modtages gerne.
Emner til sognemøder efterlyses.

Der har været foretaget præstegårdssyn den 5. juni, der var
ikke nogen graverende reparationer.
Der er lkke flere penge til reparationer i indeværende år.

Erik Bech tager sig fremover af udbetaling af løn til vikarer
uanset, hvilken af de 4 kirker, de har gjort tjeneste i.

lntet til referat

Brøndum-Hvidbjerg kirkegårde er målt op, hvilket resulterede
i flere gravertimer.

lntet til referat
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4) Sagertil behandling

4.1 Pastoratsråd

4.2 Serviceaftale med Scantone

4.3 Brug af sikre mails?

Brøndum-Hvidbjerg er positive.
Håsum-Ramsing er også positive, men det skal tages op
igen på et menighedsrådsmøde, så beslutningen fremgår af
beslutningsprotokollen.

Første skridt er at beslutte, hvor mange medlemmer
pastoratsrådet skal bestå af, og hvor mange medlemmer, der
skal komme fra hvert sogn.
Derudover skal det besluttes, hvor mange kirkeværger, der
skal være.
Disse punkter drøftes på naeste møde i hvert enkelt
menighedsråd, og der tages en beslutning på næste
fællesmøde.

Der laves ikke en ny aftale med Scantone.

Menighedsrådsmedlemmer og fastansatte skal have sikre
mailadresser.
Formændene sørger for dette.

5) Til drøftelse/odenterlng

5.'t Anvendelse af konfirmandstue
og adgang i præstegården i

øvrigt

5.2 MR-møders afholdelse

5.3 Førstehjælpskursus

5.4 Dåbsmateriale

Præsten har råderet over konfirmandstuen, og fremover skal
der ikke være arrangementer i denne på præstens fridag.
Udover dette skal arrangementer i konfirmandstuen aftales
med præsten.
Når der skal udføres arbejde i præstegården, skal det aftales
med præsten.

Møder skal fremover ikke holdes om torsdagen.

Der afholdes førstehjælpskursus 26. september, alle
menighedsrådsmedlemmer harfået mail desangående.

Der er dåbsmateriale på DAP, som vi har sløttet, og det er
tilgængeligt for alle menighedsrådsmedlemmer.

6) Næste møde Neeste møde tirsdag 23. oktober kl. 17.00 (Håsum-Ramsing
sørger for brød)

7) Eventuelt /, :1 o,
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