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Fraværende

Godkendelse af dagsorden Godkendt

1) Budget og regnskab Erik orienterer om hvordan det fælles budget 2021 ser ud og
fortæller lidt om hvordan man gør med regninger og
attestering.

2) Efterretningssager

2.1 lndflytningssyn af præstegård

2.2 Kapel i Brøndum

2.3 Kurser for MR-medlemmer

2.3 Ansatte - nye kontrakter eller
tillæg

Der har været indflytningssyn i præstegården omfattende
bolig og kontor. Det indvendige er ifin stand. Dog er der
emhætten der ikke fungerer optimalt, og det arbejdes der på.
Udvendig er der ting som der nogle ting der skal gøres noget
ved fremadrettet.

Kapellet i Brøndum er nu nedlagt og arbejdet er næsten
afsluttet. Fint resultat.

Alle, men specielt nye medlemmer, anbefales at deltage i de
relevante kurser der udbydes via DAP.

Der vil snarest blive udfærdiget et tillæg til
ansættelseskontrakter med besked om at man nu er ansat
under det nye MR. lnd til videre sker der ikke ændringer i

ansættelsesforholdet i øvrigt-

3) Orientering fra udvalg

3.1 Aktivitetsudvalg

3.2 Praestegårdsudvalg

3.3 Kontaktperson

3.4 Kasserer

3.4 Kirkeværger:
. Brøndum - Hvidbjerg
. Håsum

o Ramsing

3.5 Personalerepræsentanter

l.a.b.

Der har været indflytningssyn og der er lavet forslag til
forbrugsafregning.

Der har været overdragelse fra den tidligere kontaktperson til
den nye.

l-a. b.

Har været på besøg hos personalet.
Rapport fra Nationalmuseet om Håsum Kirke er endelig
kommet. Arkitekten arbejder videre med sagen.
Har overdragelsesforretning med den tidligere kirkeværge i

nærmeste fremtid.

Det foreslås at MR besøger alle fire kirker og kirkegårde
inden der skal være syn i foråret 2021 .
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3.6 Præsten l.a.b.

4) Sager til behandling

4.1 Autorisation til Kirsten

4.2 Honorarer

4.3 Valg til aktivitetsudvalget

4.4 Ansættelsesudvalg

4.5 Kirkegårdslåge i Håsum

4.6 Ændring af Højmesse

4.7 Frivillig hjælp til konfirmander

4.8 Brug af nye tekster i Kirken

4.9 Kirkesanger

4.10 Godkendelse af forbrugsaftale

Vi autoriserer Kirsten Schandorff Jensen til, som ene-
underskriver at hæve/godkende og betale regninger i

Sparekassen Vendsyssel ind til Håsum-Ramsing kassen er
nedlagt.

MR beslutter at der gives skattefri godtgørelse til formanden
på 3.850,-, kirkeværgerne på 2.400,-, kontaktpersonen på
3.850, kassereren 2.400,- og sekretæren på 1.450,--

Valgt er: Jytte Nielsen, Bo Jensen, Per Pedersen, Jens
Primdahl og Dorte Ponsgård.

Valgt er: Jyfte Nielsen, Søren Refsgaard, Arne Hougesen og
Dorte Ponsgård.

Skal repareres. Kirkeværgen tager kontakt til Lem Tømrer
hurtigst muligt.

Når der er Højmesse både klokken 9.00 og 10. 15 i to
forskellige kirker kan det knibe for præsten at nå frem til
'1 0.1 5. Vi flytter derfor Højmesse{idspunktet 1 0.1 5 til 10.30
fra 0'1. marts.

Der er brug for lidt hjælp til et konfirmand-arrangement 09.
februar. Jytte Nielsen melder sig. Hvis andre har lyst kan de
melde sig hos Dorte.

Ad. 4.8: Lejlighedsvis brug af "Den nye aftale" og Seidelins
oversættelse af NT ved søndagsgudstjenesterne?
Menighedsrådet giver sin tilladelse til at preesten lejlighedsvis
bruger de ovennævnte tekster i søndagsgudstjenesterne.

Har opsagt sin stilling og fratræder 13112-2020. Formanden
og kontaktpersonen sætter sig sammen og laver et
stillingsopslag gerne inden jul.

Graveren i Brøndum orienterer om at der er brugt ca. 100
Kbm mere vand i 2020 end i 2019. Dette skyldes
renoveringen af præstegården- Forbrugsaftalen godkendes.

5) Til drøftelse/orientering

5.1 Mødedatoer næste år. Tirsdag 26. jan, onsdag 24. feb. regnskabsmøde tirsdag 16.
marts. Alle møder kl. '19.00.
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5.2 Julens gudstjenester lndtil videre kører vi videre med de planer v har lagt. Vi
afventer en udmelding fra biskoppen.
Julesanqsqudtienesten 17. december aflyses

6) Eventuelt

6.1 . Håsum Kirke Se punkt 3.4

7) Næste møde Tirsdag 26. januar

Brøndum, den 10. december 2020


