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Dagsorden for menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. 25.2.21 kl. 18.30.
Til stede med stemmeret: John Engbjerg, Henning Karlby, Flemming Mouritsen, Vivi Prip, Kim, Helle Jensen,
Lars Højland, Anders Krogsgaard, Niels Oehlenschlaeger
Til stede uden stemmeret: Ulla Petersen
Ikke til stede: Eva Johannsen, Karin Larsen, Hans Bertel
Punkt
1. Goddag og velkommen ved
formanden - disponering af
dagsorden.
2. Nyt fra formanden

Type og tid
Orientering
5 min.

Referat
Referatet fra sidst underskrives næste gang.

Orientering
5 min.

3. Nyt fra præsten

Orientering
5 min

4. Nyt fra personalet

Orientering
5 min.
Orientering
5 min.
Orientering
5 min
Orientering
5 min

Helle ønsker at der er skiftende ordstyrer på møderne. Vi
vælger en til næste gang ved slutningen af hvert møde.
Skulle der være sygdom må der findes en ny ved mødets
begyndelse. Ordstyreren deltager ved udarbejdelse af
dagsordenen så vidt muligt og så vidt vedkommende
ønsker det.
Meldingerne går på at restriktioner på kirken i forhold til
Corona formentlig fortsætter til påske.
Kirkebladet udkommer i næste uge.
Der arbejdes på at ansætte en ny præst i Gelsted.
Der er ansat en ny præst i Asperup/Roerslev Gitte
Bærentsen Lorentzen pr. 1.3.21.
Susanne og Jakob genansættes til sæsonen i løbet af de
næste måneder.
Udgår.

5. Nyt fra kontaktperson
6. Nyt fra kasserer
7. Nyt fra Gudstjeneste og
Aktivitetsudvalget
● Samarbejde med
musikforeningen

8. Nyt fra Kirke- og
Kirkegårdsudvalget

Orientering
5 min.

9. Sognehus
● Sognehus: Siden sidst
● Sognehus: Hvad bliver
vores arbejdsgang,
fremadrettet?
10. Nyt fra sekretæren
● Er mødedatoer ok?

Orientering
5 min.
Refleksion
15 min.

Ad samarbejde med musikforeningen: Jette Torp
forsøges hyret til julekoncert i år til erstatning for den
koncert der ikke blev til noget med hende sidste år.
Det er aftalt at vi fremover mødes med musikforeningen i
oktober hvert år, i år d. 12.10. for at arrangere koncerten
til julen året efter.
Ideer til andre arrangementer modtages gerne af Lars.
Kim tilbyder at tage hele menighedsrådet med på en tur
på de to kirkegårde, så vi kan høre om hvilke tanker der
ligger fra det tidligere menighedsråd.
Der skal et punkt på dagsordenen i april, hvor vi skal se
på kirkegårdstankerne.
Sognehuset er godkendt med betingelse af, at vi ikke
etablerer solceller.
10. marts er klagefristen slut.
Ved menighedsrådsmødet i marts deltager arkitekterne.

Beslutning
5 min.

Mødedatoerne er godkendt og de er medsendes
referatet.

11. Til brug for vores bank, skal
samtlige rådsmedlemmer oplyse
flg. : Gyldigt og myndighedsudstedt
billed-ID og
adressedokumentation. (Pas,
kørekort og sygesikringsbevis.).
Dette kan gøres digitalt. Vejledning
følger.
12. Fastlæggelse af mødedato for
visions/missionsdag

Orientering
5 min.

De stemmeberettigede medlemmer skal indsende
dokumentation til banken for identitet. Vejledning til
hvordan det skal gøres direkte til banken medsendes
dette referat. Vi skal sørge for at få det gjort hurtigst
muligt.

Beslutning
10 min.

13. Fastlæggelse af dato for
rystesammendag for
menighedsråd og personale.
14. Hvordan skal vi genåbne
kirken? Brainstorm:
● Tirsdagscafe med skiftende
tema/underholdning
● Konfirmandkomsammen
● Udendørs fællesspisning

Beslutning
10 min.

Torsdag d. 15.4.21 kl. 18.30 kirkegårdsrundtur Indslev.
Torsdag d. 6.5.21 kl. 18.30 kirkegårdsrundtur Brenderup.
Fredag d. 24.9.21 kl. 16 missionsdag. På
menighedsrådsmødet før tjekker vi om tidspunktet kan
justeres.
Fredag d. 23.4.21 kl. 17 i sognehuset (om Corona vil)

15. Evt.

Refleksion
30 min.

Opfordring (sammen med en liste over ideer) til
aktivitetsudvalget:
Walk and sing med en sanger/harmonika
Sang på Kirkegården
Spise sammen aften for mænd
En der fortæller om vikingfundene ved Indslev, måske på
stedet?
“Blæse coronaen ud” - Clemensknejterne
Kagebagningskonkurrence
Der er kommet ny højskolesangbog. Vi bestiller 40 stk.
inkl. 1 melodibog. Anders tager sig af det.
Ordstyrer næste gang: Anders

Underskrift fra stemmeberettigede medlemmer:

Helle Hastrup Jensen, formand

Lars Højland, præst

Anders Krogsgaard, næstformand

Flemming Mouritsen

Karin Hedegaard Larsen, kasserer

Vivi Prip

Henning Karlby

Niels Oehlenschlaeger

John Engbjerg

Majbrit Sørensen, sekretær

