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I konfirmandlokalet og

Præstegården

Dagsorden Beslutning

Fraværende

Godkendelse af dagsorden

1) Budget og regnskab

Regnskabsinstruks

Vedtægt for kasserer

2l

3)

Gennemgang af regnskab 2020 og godkendelse for

1. Brøndum-Hvidbjerg: Regnskab 2020 afleveret 11-03-
2O21 11:18 godkendes.

2. Håsum-Ramsing: Regnskab 2020 afleveret d. 16-03-
2021 19:45 godkendes
Den anvendte momsprocent på 25 % for den
differentierede moms på kirkegården og 13 o/o tor
fællesmomsen er godkendt.

Bilagene udfyldes snarest

Udfyldes snarest-

4) Efterretningssager

4.1 Håsum Kirke - status

4.2 Sammenlægning Brøndum-
Hvidbjerg sogne

4.3 Antal mødedeltagere ved MR -
møder

Arkitekien har kigget på klokke-sagen og får opdateret
materiale og priser, så vi kan få iværksat arbejdet.
Der er ikke noget nyt vedr. Skimmelsvampen.

Der er rykket for et svar, men det ligger fortsat i ministeriet.

Sidste møde blev af hensyn til arealkravet, som vi mente vi
var underlagt, afholdt på Hvidbjerg Skole. Efterfølgende kom
denne besked fra provsten dateret 9. lebtuat 2021.
Det er pt uofkloret, hvorvidt flysiske menighedsrådsmøder i
folkekirken er underlogt forsomlingsforbuddet på 5 personer eller
ej. Spørgsmålet ligger i øjeblikket til olkloring i Stotsministeriet.
Jeg har efterlyst en afgørelse på dette, men det er ikke
dukket op endnu!!!!

5) Orientering fra udvalg

5.1 Præsten

5.2 Aktivitetsudvalg

5.3 Præstegårdsudvalg

5.4 Kontaktperson

lntet nyt. Corona plager os stadig.

Arrangementet med udstilling 2. påskedag aflyses.
Gudstjenesten flyttes til 10.30 i Brøndum Kirke.

Der skal kigges på præstegårdshaven.

Ny kirkesanger ansat. Gravermedhjælper ved Håsum-
Ramsing kirker ønsker at komme på kursus men er bekymret
for om hun selv skal betale kørsel. Det skal hun ikke.
Kurserne er nødvendige ellers må kirkegårdenes maskiner
ikke betienes.
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5.5 Kasserer

3.4 Kirkeværge Håsum

3.6 Kirkeværge Ramsing

3.7 Kirkeværge Brøndum-Hvidbjerg

3. I Personalerepræsentant

Se punkt 2.1

Graverne vil gerne have udskiftet alle elektriske pærer i

kirkerne med LED-pærer. Det er en større udgift. Tages op til
kirkesynet.

Der skal ny stolpe til kirkegårdslågen på Hvidbjerg Kirke.
Trappe og stige til iårnet i Hvidbjerg Kirke skal ordnes. Det
prioriteres højt grundet arbejdssikkerhed. Ønske om mere lys
på graverens værksted i Brøndum.

6) Sager til behandling

4.'l Bidrag til portræt-maleri

4.2 DSUK-støtte?

4.3 Påskeudstilling

4.4 Orgel jubilæum Brøndum

Vi giver 1000,-.

Vi støtter med 1.500,-

Udskydes grundet corona.

Det gør vi ikke noget ved.

7) Til drøftelse/orientering

5.1

5.2

5.3

8) Eventuelt Graveren i Ramsing gør opmærksom på at der ikke har
været eftersvn på klokkerne i Ramsinq Kirke.

9) Næste møde Torsdag 20. april19.00. Kirkesyn torsdag 27. maj k1.9.00.
Budqetmøde 10. iuni klokken 19.00
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