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Menighedsrådsmøde Br-Hv-Hå-Ra

Den 1 3. januar 2022 kl. 18.30

Blad nr.

I konfirmandlokalet og Ordstyrer

DPPræstegården

Referat Beslutning

Fraværende Hanna Krisiensen

Godkendelse af dagsorden OK

'l) Budget og regnskab
1 .1 Overførte midler og midler fra

5% puljen

1 .2 tilbud indhentes

1.3 Foreløbig årsrapport

Der er bevilget 20.000 til lydanlæg i Ramsing Kirke. Der er
monteret nyt lydanlæ9.
Der overføres anlægsbevilling kr. 818.583,- til budgel2022
vedr. skimmelsanering i Håsum Kirke.

o Der er indhentet tilbud på rep. af bruseniche i

præstegård. Der er afgivet tilbud på kr. 20.000 inkl.
moms. Arbejdet iværksættes.

. Der indhentes tilbud på ændring og rensning af orglet
i Ramsing Kirke.

o Der indhentes pris på rensning og evt. rep af orgel i

Håsum Kirke i forbindelse med skimmelsanering

Gennemgået. Der er et lille underskud.

2) Efterretningssager

2.1 Diverse Provstiet har godkendt at menighedsrådet fortsætter med
reduceret antal medlemmer

3) Orientering fra udvalg

3.1 Præsten

3.2 AKivitetsudvalg

3.3 Præstegårdsudvalg

3.4 Kontaktperson

3.5 Kasserer

3.4 Kirkeværge Håsum

3.6 Kirkeværge Ramsing

3.7 Kirkeværge Brøndum-Hvidbjerg

3.8 Personalerepræsentant

Skal på efteruddannelse i uge 4. Ferie i uge 6 10.- 13. feb.

Møde i uge 3.

Mangler fra 1 års gennemgang. Maler mangler. Lamper er
ordnet. Styning af træer afuenter.

Hanna har haft møde med personalet og Dorte.

l.a.b.

Der er taget prøve på et afrenset område for at se om
skimmelsvampen har bredt sig. Svar netop kommet

Diget er skredet lige til venstre for kirkegårdslågen.
Reparation venter iil der er sikkerhed for frostfri periode.

Der er foretaget nogle småreparationer i Brøndum bl.a. af
noget puds der er faldet ned.

Behandlet under tidligere punkter.
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I konfirmandlokalet og Ordstyrer

DPPræstegården

Referat Beslutning

4) Sager til behandling

4.1 Visitats 18152022

4.2 MR temamøde om, hvad vi
ønsker os af kirkelivet i pastoratet.

Biskoppens skrivelse rundsendes til personalet. Vi
planlægger besøget på et senere møde.

God id6. Vi holder et møde i marts.

5) Til drøftelse/odentering

5.1 Gravermedhjælpere

5"2 Synsudtalelse fra provsti

5.3 Tillæg til gravstedsvedtægter

5.4 Brandsoft

5.5 Skimmelprøvesvar- Håsum

De to stillinger som gravermedhjælpere er opslået på Jobnet
og i Midt på Ugen. Der er kommet flere ansøgere.
Ansøgningsfrist er den 23. januar.

o Fældning af træer i præstegård og på/ved kirkerne
skal forhåndsgodkendes af provsiiet.

. Tåmtrappe i Brøndum er rådden flere steder og skal
udskiftes snarest.

De af MR vedtagne ændringer/tillæg (MR-møde den 10/8
2021) til kirkegårdsvedtægter er godkendt af provstiet.

Der er indhentet tilbud på udvidelse af abonnement til også
at omfatte Brøndum og Hvidbjerg Kirker.

Der ses ingen skimmelsvampevækst og der foretages ikke
yderligere.

6) Eventuelt

7) Næste møde Onsdag 23. marts klokken 19.00

Brøndum, den 13. januar 2O22


