Referat fra menighedsrådsmødet
I Brøndum Præstegård
Onsdag d. 23. august 2017 kl. 19.00

Afbud fra Svend Erik
Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra den 14.juni 2017
Referat godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra dagens budgetsamtale.
Der blev bevilget kr. 50.000 yderligere til det nuværende ligningsbeløb for 2018 af
provstiet.
Projekter fremadrettet skal indskrives som målsætninger for hele valgperioden.
Arbejdstilsynets påbud om ny rampe m.m. til Håsum skal behandles på et kommende
menighedsrådsmøde. Herefter sendes en ansøgning til provstiet om midler fra 5 % puljen
til dækning af udgifterne desangående.
3. Opfølgning på Arbejdstilsynets påbud om rampen i Håsum.
Til næste møde skal der foreligge to tilbud på rampen m.m. Søren indhenter tilbuddene.
4. Spørgeskema om kirkegårdsdiger (mail af 7.juli)
Skemaet blev gennemgået og udfyldt for henholdsvis Håsum og Ramsing. Kirsten sørger
for, at skemaerne sendes til provstiet.
5. Meddelelser fra
 Sognepræsten
Gudstjenestelister udarbejdet og udsendt.
 Formanden
Priser på klapstole til Håsum Kirke ligger fra kr.99 til kr. 250.
Der er blevet sendt en bårebuket til tidligere organist Solvej Simonsen.
Forsamlingshus bestilt til høstgudstjeneste.
 Kassereren
Bemærkninger fra revisor til regnskabet for 2016: God styring af økonomien.
Fremover skal der ske en markant øgning af kassebeholdning.






Inden vi vedtager, hvilken form for momsopgørelse der skal være gældende, vil
Kirsten rådføre sig med Anette.
Til næste møde skal det drøftes om renovering af gravstedsarealet nord for
Ramsing Kirke samt omlægning af indvendigt dige på Håsum kirkegård skal indgå
som målsætninger for hele valgperioden eller som særlige indsatsområder.
Kirkeværge/kontaktperson
Pris på flagstang til Ramsing Kirke er ca.2000 kr. + transport.
Flagstang til Ramsing samt snor til stormsikring af snor til flagstang ved Håsum kirke
indkøbes af Inger.
Følgende punkter bedes indgå i dagsorden for det kommende fællesmøde:
1. Hvem sørger for afløsere til organist og kirkesangere?
2. Jubilæums gratiale til Margrethe (ansat i 25 år som organist)
3. Er der interesse for at arrangere fælles kurser i hjertestarter?
Graver/medarbejderrepræsentant
(fraværende)
Udvalgene
Ønske om udsendelse af aktivitetskalender til menighedsråd samt personaler.

6. Evt.
Intet at bemærke
Ref.
HMA

