SEKRETÆREN

Referat af Nytårsparole / møde
for menighedsråd og medarbejdere
Dato :

20. januar 2019

Tid :

12:00

Sted :

Præstegården i Frørup

Deltagere : Erik Jensen, Ole Krogh, Lars Mikkelsen, Kurt Jensen, André Friis Møller, Anny Jensen, Lis
Madsen, Ida Larsen, Michael Gertsen, Ieva Petterson, Susanne Andersen, Raimo Pedersen
Afbud : Simon Krebs

Dagsorden

Referat

1. Nyt fra formanden –
herunder orientering om
økonomi (regnskab og
budget)
2. Nyt fra kirkeværge vedr.
kirker og kirkegårde
herunder eventuelle
påtænkte bygge- og
istandsættelsesarbejder

3. Nyt/input og ønsker fra
personalet – herunder
kursusønsker og emner til
evt. brug ved budgetlægning
for 2020
4. Valg af
medarbejderrepræsentant
5. Planlægning af MR-møder
for 2019

Bl.a. betalt hæk plantet omkring kirkegården i Tårup. 3
græsrobotter og en del andet materiale indkøbt. Vi går ud af
2018 med underskud og likviditeten er stram. Hen over året
skal vi være opmærksomme på, om nogle af de budgetterede
udgifter for 2019 måske kan udskydes.
Diverse materiel indkøbt, jf. pkt. 1. Stort grandækningskursus
afholdt i Tårup for gartnere på hele Fyn. Illumineret juletræ
udenfor kirken i Frørup har vakt stor glæde i julemåneden.
”Reformationstræet” i Tårup – med skiltning – blev også
etableret i det gamle år. Behov for ny alterdug i Tårup og en
mindre rettelse på tavlen over kirkens præster. Behov for
tilbageholdenhed på udgiftssiden i det nye år.
Stor ros til personalet for indsatsen i det gamle år.
Ieva har tilmeldt sig sidste del af graveruddannelsen – 2 uger til
efteråret. Vi har haft udgifter til at få adgang til digitale
dødsanmeldelser. Ieva skal i ”praktik” på kirkegården i Nyborg
m.h.t. indkodning af database på gravsteder. Vi er ca. halvvejs
med at få lagt gravstederne på EDB.
Susanne har tilmeldt sig administrationskursus i
kordegneforeningen.
P.t. ingen ønsker om fast medarbejderrepræsentant.
•
•
•

7/3 Regnskabsmøde
23/4 eventuelt kirkesyn
7/5 budgetmøde 2020 + kvartalsrapport 1. kvartal 2019

www.frørup-taarup-kirker.dk
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•
•

6. Eventuelt

•
•
•
•
•

27/8 budgetopfølgning 2. kvartal,
8/10 regnskabsprotokolat samt budgetopfølgning 3.
kvartal., 26/11
Fastelavnsgudstjeneste / børnegudstjeneste 3/3 i
samarbejde med Tårup Forsamlingshus Venner
forårsgudstjeneste 31/3. – meld gerne emne til
foredragsholder til André
cellist Ida Riegels deltager i gudstjenesten påskedag i
begge kirker,
Valdemarsdags-gudstjeneste i Tårup 15/6.
Orientering om justeringer af strukturen i Provstiet.

For referatet :

Michael Gertsen
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