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Dagsorden Beslutning

Fraværende Svend Erik Falkenberg

Godkendelse af dagsorden ok

l) Efterretningssager

1.1 Status præstegård

1 .2 Minikonfirmander

1 .2 Møde med provstier og
formænd

Det ser noget rodet og uoverskueligt ud, men forløber efter
planen og uden de helt store overraskelser.

Der er tilmeldt 'l 1 minikonfirmander, der er startet 18/2-20
Der er indhentet tilbud fra Dan{axi og Skive minibusser. Der
var ikke stor forskel i pris, men Skive Minibusser havde
laveste bud og dermed har de opgaven.

18/2 har formænd været til møde med Salling-Skive provstier
Der var tale om en uformel og uforpligtende drøftelse af
generelle økonomiske udfordringer. Der bliver brugt mange
penge på præstegårde og vedligehold af kirker, så hvor kan
der spares eller omlægges? Er der opgaver der kan flyttes
fra MR.

2) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Præstegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kirkeværge

3.5 kasserer

3.6 Personalerepræsentant

3.7 Præsten

Kommende aktiviteter gennemgået

Kører planmæssigt

lntet nyt

Ramsing har en udfordring med ut€ethed ved Ramsing

Intet

lntet nyt

lntet nyt

Kirke

3) Sager til behandling

3.1 Valg af regnskabsfører til det
fælles MR

3.2 Antal medlemmer i det
kommende fælles MR?

Vi vælger Erik Bech, Hem.

Vi holder fast i det aftalte antal på '10 personer.
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4) Til drøftelse/orientering

4.1 Stillingsopslag præst

4.2 MR - valg2020

Er offentliggjort og løber til 9. marts.

Der skal være orienteringsmøde den 12. maj, eller i ugen
hvis der er flere MR.
Ramsing den 12. maj kl. '19.00

Brøndum den 13. maj kl. 1 9.00

5) Eventuelt
5.1 Stof til kirkeblad Arne efterlyser stof til kirkebladet.

6) Næste møde 31 . marts k|,19.00

torsdag, den 20. lebruar 2020

.-ez//z "rik-Li ,4-*/frrr*{--

k--* t).,--J",ft Y, *-o..^
I L - r'--)

4(}q ' YeA Q).>e-n/l,,Dr,l,] jcrcJtr,ru

4øv


