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I konfirmandstuen

Dagsorden Beslutning

Fraværende Svend Erik Falkenberg
Jens Jørgen Poulsen

Godkendelse af dagsorden ok

1) Dirigent og referent lrma dirigent og Arne ref.

2) Præstegården

2.1 Økonomisk orientering ved
Provst Susan Aaen

2.2 Hvad gør vi ved præstegården

2.3 Budget Preestegården 2020

Kirkerne og dermed provstiet mangler penge og der er
forslag om kirkeskattestigning.
Vi kan få 3,5 million + de 200.000 vi har til varmeanlæg inkl.
moms.
Rækker ikke til nybyggeri, så der skal renoveres.

Flere muligheder kommer frem. Det er vigtigt at renoveringen
gør huset opdateret til de krav der er til en præstebolig.
Kontor og handicaptoilet med egen indgang separat fra
boligen. Skimmelrenovering som beskrevet af arkitekt.
Vi udnyttet den gl. konfinnandstue.

Vi skal indregne lån til renovering.

3) Sognesammenlægning Der har været afholdt menighedsmøder ved henholdsvis
Håsum-Ramsing - og Brøndum-Hvidbjerg menighedsråd. På
begge møder har alle fire sogne hver for sig stemt for en
sammenlægning.af de to menighedsråd til et fælles
menighedsråd for Brøndum-Hvidbjerg-Håsum-Ramsing
sogne.
Da menighedsrådene hver for sig og i fællesskab har
indstillet at der sker en sammenlægning, er der derfor sendt
en anmodning til Provstiet og Stiftet om at få dette godkendt,
med virkning fra næste valgperiode med start 2020.
Antal medlemmer i det fælles menighedsråd skal være 2 ft"a
Brøndum, 3 fra Hvidbjerg, 2 fra Håsum og 3 fra Ramsing.
1 kirkeværge fra Brøndum-Hvidbjerg, '1 fra Håsum og 1 fra
Ramsing.
Provstiet har indstillet til biskoppen at dette godkendes.

4) Sag6r til behandling

4.1 Fibernet i præstegården?

4.2Kor.

Det vedtages at vi får fibernet i præstegården hvis det bliver
ført til området.

Koret er ikke blevet til noget grundet manglende korleder.
Midler returneres til provstiet.
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5) Orientering fra udvalg

5. 1 Aktivitetsudvalg

5.2 Præstegårdsudvalg

5.3 Kontaktpersoner

5.4 Kirkeværger

5.5 Kasserer

5.6 Personalerepræsentanter

5.7 Præsten

Ud over aflysning af den aftalte personaleudflugt er der ikke
nogen ændringer. Der findes en anden løsning.

Der har været præstegårdssyn.

Der er gang i MUS-samtaler.

Kirkesyn i Håsum og Ramsing den 12,6 2O19.
Håsum Kirke er lidt plaget af skimmel, der laves en plan for
behandling. Dige repareres.
Brøndum og Hvidbjerg har haft kirkesyn, der forestår nogle
reparationer specielt i Brøndum.

Der har været forberedende budgetmøde. Der kan forventes
en stigning i kirkeskatten.

lngen tilstede

Der arbejdes på de kommende konfirmander og minikonf.

6) Eventuelt kaffe til 2. pinsedag kl. 11.00 er aftalt.

7) Næste møde 1719 kl. 19.00 BR-HV laver kaffe
12t11 kt. 17.30
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