Referat fra menighedsrådsmøde
Dato :29-08-2017
Tid: 19.00
Sted : Kirkens hus, Tårup
Tilstede :Erik Jensen, André Friis Møller, Kurt Jensen, Anny Madsen, Lars Mikkelsen, Lis Madsen , Ole
Krogh , Michael Gertsen, Milan Holck, Susanne Andersen

Dagsorden
1. opfølgning i forhold til referat af sidste møde

Orienteringspunkter :
2. nyt fra formanden

3. nyt fra sognepræsten

4. nyt fra kirkeværgerne

Referat
Vellykket sogneudflugt til
Horsens og god tilslutning
til efterfølgende
hverdagsgudstjenester.
Formand Erik Jensen er
indvalgt i Provstiudvalget –
det udvalg, der fastsætter
økonomien i hele Nyborg
provsti.
Køkken færdiglavet, låse
skiftet, kirken i Frørup
kalket
Reformations Træet
plantes 1-10-2017,
Allehelgens aften er der
arrangeret foredrag v/
Arnfeldt. Henvendelse fra
Vindinge koret diskuteret ,
Der skaffes kørestols afgang
til konfirmandstuen.
Hærværk på dige ved
Frørup kirke diskuteret
Tempel træ på ca 1,5 m
købes af Anny jf. pkt. 3,

www.frørup-tårup-kirker.dk

5. nyt fra kontaktpersonen

Indmeldte punkter til drøftelse eller
beslutning – vedhæftet evt. notater eller
budgetter :
6. kvartalsrapport

7. besparelse på budget 2018
8. svar fra provsti
9. revision

Kurt : Kirken er færdig
kalket, der indkøbes ny
hækklipper
8/8 morgensamling med
nyansatte
gravermedhjælper Judith.
Ansættelsen er omtalt på
både hjemmesiden og på
Tårupportalen. , Raimo har
afløst ved flere lejligheder
for graverne. Evt sygdom
meddeles til Lis og
registreres af Susanne

Første halvår gennemgået
og udviser et underskud på
220.612,02 kr. od
budgettets underskud på
kr. 115.000 på årsbasis.
Årsagen er renovering af
Kirkens hus bl.a. køkken. ,
Der er bevilget 5 % midler
på kr. 110.000 fra Provstiet
til dækning af udgiften.
Specifikationen blev
gennemgået.
Afventer udspil fra Provsti
sekretær
Jvf. Bevillingen i pt. 6.
Ny lov om persondata
forordning kræver at der
udpeges en person som
administrator til Skovbo
Data, der styrer hvilke
moduler og brugere der

www.frørup-tårup-kirker.dk

10. Eventuelt

11. Næste møde

skal være. Menighedsrådet
valgte vores regnskabsfører
Susanne Andersen som
vores administrator.
Michael informerede om
Landemode lørdag den
30/9 2017. Årets taler er
Mette Bock. Prædikant er
Ole Hyldegaard Hansen.
Michael og André anbefalede arrangementet.
Tilmeldingsfrist 18/9-2017.
Hvis man har punkter til
dagsordenen, skal de
sendes til formanden
senest 14 dage før mødet.
Nyborg Motetkoret synger
ved gudstjeneste den 5/12
2017.
5/10-2017. Punkter:
Formandens 25 års
jubilæum.

For referat
Ole Krogh
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