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Fraværende

Godkendelse af dagsorden

1) Budget og regnskab
1 .1 Foreløbig driftsramme 2023

1.2 Kvartalsrappo.l N.1 2022

2.376.617,-

Gennemgået og godkendt af MR

2) Efterretningssager

2.1 Forberedende budgetmøde

2.2 Møde iStiftet

2.3 Håsum Kirke

Ros fra provstiet for kommentarer i regnskaber.
Obs! skelne tydeligt mellem drift og anlæg til
overførsel.
Vi skal følge energiforbrug meget tæt og sikre os at vi
kan betale uden at overskride budget.
Lave budget med god beskrivelse i ord og tal.
Der skal laves energiscreening af alle bygninger med
henblik på at optimere energiforbruget.
Der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale vedr.
energiforbedringer og oprettelse af pulje med midler
til mindre energiforbedringer. Større energiprojekter
skal køres som anlægssager. Formænd indkaldes til
møde den 7/6 vedr. detie.
Der er budgetsamråd den 719 2022.

Vi er indkaldt til møde i stiftet den 2. juni kl. 16.30
Samarbejde i Spøttrup sognene

Byggesagen vedr. skimmelsanering er nu kommet til stiftet.
De vil imidlertid have nogle udtalelser fra diverse
konsulenter, så der kan godt gå 1 til 3 måneder før den
endelige godkendelse er i hus. Når endelig godkendelse er
på plads skal arkiteKen så igang med at indhente nye og
faste tilbud.
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3) Orientering fra udvalg

3.1 Præsten

3.2 Aktivitetsudvalg

3.3 Præstegårdsudvalg

3.4 Kontaktperson

3.5 Kasserer

3.4 Kirkeværge Håsum

3.6 Kirkeværge Ramsing

3.7 Kirkeværge Brøndum-Hvidbjerg

3.8 Personalerepr€esentant

Der er travlt i øjeblikket.

l.a.b.

Der skal holdes øje med forbruget. Stadig problemer med en
hyletone fra varmepumpen.

Haft MUS samtaler med de fleste medarbejder.
Personalemøde 19. maj, MR er velkomne. Ny seniorbonus
som man er automatisk berettiget til som fastansat fra det år
man fylder 62 år. Det erved at blive undersøgt hvilke kurser
der er lovpligtige for gravermedhjælpere,

l.e. b

Stadig ikke automatisk låsesystem.

l.a. b.

l.a.b.

Der er indhentet 2 tilbud på affaldsbokse.
Det funqerer fint med de to nve qravermedhiæloere.

4) Sager til behandling

4.'l Brugerbetaling ved
arrangementer?

4.2 Undervisning af vores
konfrrmander i eget lokale?

4.3 Fælles kirke-kulturmedarbejder?

4.4 -Tilbud på Energiscreening

4.5 -Udkast til "Vedtægt for
samarbejde mellem samtlige
menighedsråd i Skive og Salling
Provstier og Provstiudvalget for
Skive og Salling provstier om fælles
pulje til energibesparende og CO2-
reducerende tiltag"

4.6 Kurser til personalet

4.7 Telefontider for graver

4-8 Koralbøqer i kirkerne

MR beslutter at kan indføres brugerbetaling ved
arrangementer. Aktivitetsudvalget har kompetence til at
vurdere hvilke arrangementer det skal dreje sig om.

Vi tager konfirmanderne h.1em og betaler transport fra Balling
Skole og retur som vi har gjort tidligere.

Vi er betinget interesserede

Tiltrædes

Gennemgået, godkendt og tiltrædes

Tages op på budgetmødet.

Der skal sættes telefonsvarer på da graveren ikke er på
arbejde om mandagen.

Tages på budgetmødet
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4.9 EG- Brandsoft Tilslutning for Brøndum-Hvidbjerg sættes i værk.

5) Til drøftelse/orientering

Energiforbrug i Kirker m.v.

5.2 Altervin/druesaft

5.3 Pinseudstilling

5.4 Kirkegårdsvedtægter

5.6 Pastorats samarbejde i Spøttrup
og fælles kirkekulturmedarbejder

5.7 Arshjul

5.8 Opslag

Kirkeværgen Brøndum-Hvidbjerg og graveren sætter sig
sammen og ser på el-forbruget. Vi skal være meget obs på
energiforbruget i det hele taget.

Udsættes til næste møde.

Det praktiske er på plads- Der bliver skrevet ud angående
vagtplan.

Skal gennemgåes og revideres.

Tages på et senere møde

Skal udarbejdes.

Opslag for vores aKiviteter sættes op i bl.a. Balling Brugs.

6) Eventuelt Pinse i anlægget.

7) Næste møde 1 . juni kl. 19.00 budgetmøde

Brøndum, den 10. maj 2022

V;r.rtr* *,t N+ -h^^v4-


