
Referat fra møde i menighedsrådet
Tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 i sognehuset.

Afbud fra Laura og Katrine

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

2. Økonomi
- Tilbud vedr. kapellet (Uffe)

Der er fortsat kun indkommet et tilbud trods flere rykkere. Afventer tilbud nr. 2.

- Tilbud på diverse malerarbejde – kapel, kirke, sognehus (Uffe)
Afventer fortsat tilbud på malerarbejdet

- Indsamlinger i kirken via mobil pay – separat konto (Randi)
Der er nu oprettet en konto i Frørup Andelskasse til mobil pay, og bestillingen er
i proces.
Der er forslag om messing skilte til kirkebøsserne med nummeret til mobilpay.

- Kistevogn – indhentning af tilbud og demonstration (Anna)
Udsættes til næste møde

- Præstegården – fraflytningssyn 1/9 (Uffe)
Der har været afholdt fraflytningssyn i præstegården med deltagelse af provst
Inge Dalsgaard, Søren Ildvad og Uffe. Det er besluttet sammen med Inge
Dalsgaard, at alle nødvendige udbedringer skal laves.

3. Aktiviteter
- Status på vikarsituationen (Lis)

Der er fortsat ingen udmelding om vikarsituationen for resten af året. Der
forventes en afklaring ved mødet i stiftet d. 13.9.
Anna har modtaget en forespørgsel på dåb d. 14.11 kl. 10.30

- Konfirmationerne, evaluering
Konfirmationerne d. 28.8 og 29.8 forløb planmæssigt og godt
Fremadrettet forventes konfirmationerne igen at finde sted Storebededag og
søndagen efter, dog med forbehold for corona situationen.
For 2022 er datoerne 13. og 15. maj.
Lis skriver det på hjemmesiden

- Aflevering af bibler til døbte (Anna, Laura)



Biblerne til de døbte er nu afleveret.
Randi bestiller 15 nye bøger til kommende dåbsgaver
(”Sigurd fortæller bibelhistorier”)

- Kirkebladet – status på september nummeret (Katrine m.fl.)
Katrine og Anna har lavet indlæg til kirkebladet

- Løbende opdateringer – Facebook, hjemmeside, sogn.dk
Lis har ansvar for hjemmesiden
Anna skriver tider for gudstjenester på facebook
Randi opdaterer på Sogn.dk

- Budgetsamråd og diverse valg, provstiet, 26/8 (Lis og Randi)
Lis og Randi deltog i mødet.
Nyt fra mødet:
Bestemmelser vedr. personalenormeringer er igen lagt ud til de enkelte
menighedsråd.
Kirkekalkninger skal fremadrettet ske hver 4. år. Til opgaven skal firmaet
Skovgaard benyttes.
Der er provstesyn i Kværndrup i 2022
Der er bevilget penge til undersøgelse af tagkonstruktionen i Kværndrup kirke.

- Møde i stiftet for hele menighedsrådet mandag den 13. september kl. 17 (Lis)
Lis, Marianne og Randi deltager. Afbud fra Ena og Uffe. Afventer svar fra Laura
og Katrine.

- Status på sommerudflugt for MR m.fl. 18/9 (Ena og Anna)
Der er 16 tilmeldte til udflugten. Vi håber på en hyggelig dag for alle.

- Status på nye mailadresser – er de klar til brug? På sogn.dk og hjemmeside
Udsættes til næste møde

- Høstgudstjeneste 26/9 – musik (Marianne)
Der arbejdes på indslag (Uffe, evt Anna)

- Koncert i kirken til fejring af orglets 10 års fødselsdag samt julekoncert (Lis)
Det er meldt ud i kirkebladet

- Børnekoret – status, herunder medhjælper
Børnekoret har nu været samlet to gange. 18 børn har deltaget, 9 er allerede
tilmeldte.
Der er endnu ikke fundet en kormedhjælper.



- Hjemmesidekursus, omfang og pris (Lis)
Kurset er online og koster 800 kr. Lis undersøger nærmere, om der skal
etableres ét kursus pr. person, eller om flere kan deltage samtidig.
Lis og Marianne er ansvarlige for hjemmesiden fra rådet.

- Lapidarium – status på planer og initiativer
Udsat til næste møde

- Forskønnelse af præstegårdshaven samt indgangen til konfirmandstuen
Gennemgået ved Uffe i forbindelse med præstegårdssyn

- Anmodning om nedlæggelse af gravsted (Anna, Lis)
Et enigt menighedsråd har besluttet, at gravstedet kan nedlægges.
Lis informerer ejeren

4. Aktuelt – Nyt fra:
- Anna

Jonas har anmodet om indkøb af Ripper (rodfjerner) Pris 4750kr.
Der er tilladelse til indkøb af denne.

Der er behov for yderligere opbevaringsplads til gravermaskiner + div.
ved graverhuset. Der skal udformes en beskrivelse af projektet og derefter
søges tilladelse.

Det besluttes, at der skal opsættes lyssensor på toiletterne på kirkegården. Uffe
bestiller elektriker til opgaven

Der er tæt og dårlig luft på toilettet ved graverhuset pga manglende udluftning.
Uffe vil gå videre med det

- Lykke
Intet nyt

- Birte
Intet nyt

- Jonas
Ellers intet nyt

l
- Laura

Intet nyt



- Randi
Ellers intet nyt

- Uffe
Ellers intet nyt

- Marianne
Intet nyt

- Ena
Intet nyt

- Katrine
- Intet nyt

- Lis J.

Ellers Intet nyt

5. Eventuelt

6. Underskrifter


