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Møde nr. 44
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Referat for menighedsrådsmøde i Kirken, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
Den 28.1.21 kl. 18.30
Til stede med stemmeret: Helle Jensen (formand), Lars Højland (præst), Anders Krogsgaard (næstformand),
Karin Hedegaard Larsen (kasserer), Henning Karlby, Vivi Prip, Flemming Mouritsen, Niels Oehlenschlaeger,
John Engbjerg, Kim (medarbejderrepræsentant), Majbrit Sørensen (sekretær)
Til stede uden stemmeret: Ulla Kjær Petersen, Karen Jensen (Kirkeværge)
Ikke til stede: Hans Bertel, Eva Johannsen.
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Goddag og velkommen ved formanden
Nyt fra formanden
A. Information omkring vores situation
B. Hvordan kommer vi videre ?
C. On-line kurser for nye medlemmer i
menighedsrådet.
D. Layout og brugen af vores dagsorden
fremadrettet (incl. faste punkter),
herunder markering af punkter til
orientering, beslutning og refleksion.
Deadline for punkter og udsendelse.
E. Kalender for MR-møder i 2021 og
Brødordningen ? ( som vi plejer? )
F. Klokkeslæt for start af vores faste
møder.
G. Fastlagt hvem der sidder i de
forskellige udvalg.

C. gå ind på www.menighedsraad.dk. Øverst til højre
står “DAP-login”. Her kan der findes kurser. Man kan
logge ind med sit eget nemID, hvis man står som
registreret i et menighedsråd.
D. Lars, Helle og Majbrit udarbejder ny skabelon til
næste gang, vi kan prøve af.
Forløbig dagsorden udsendes torsdagen før og hvis der
er yderligere punkter, så skal de fremsendes senest
lørdag, hvorefter revideret dagsorden udsendes snarest
derefter.
E. Der udsendes datoer for møder i 2021 og hvem der er
kaffevært hver gang sammen med dagsorden til næste
møde.
F. Vi fortsætter med kl. 18.30 og det er den sidste
torsdag i måneden.
G. Alle udvalg skal på første møde vælge en formand.
Aktivitets- og gudstjeneste udvalget:
Anders, Ulla, Lars, Karin.
Kirke- og Kirkegårdsudvalg (inkl. Sognehus og
Kirkekalkningsudvalg):
Niels, John, Kim, Helle, Vivi, Henning, Niels. Karen J. skal
modtage referat fra udvalget.
Samarbejdende sogne:
Lars, Niels, Helle.
Kirkebladsudvalg:
Lars, Henning, Ulla og Majbrit
PR-udvalget:
Lars, Majbrit, Ulla, Karin.
Kommer med et oplæg på næste møde.
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Nyt fra præsten
A. Organist-situationen. (Eva er syg, og
vil givetvis være det nogle måneder
endnu – mere info på torsdag)
B. Konfirmandsituationen og
konfirmander
Nyt fra personalet
Nyt fra kontaktperson
A. Organistsituationen
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Nyt fra kasserer
Nyt fra Kirke- og Kirkegårdsudvalg
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Nyt fra Gudstjeneste og Aktivitetsudvalget
A. Samarbejde med Brenderup
Højskolens Musikforening (møde d.
16/2)
B. Skal vi lave specielle livestreamgudstjenester? (Anders og Lars har
planer/tanker)
C. Gudstjeneste-restriktionerne. Hvor
står vi lige nu? Hvad er lovbestemt,
hvad er selvvalgt? Lars fortæller.
Nyt fra Sognehusudvalget
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Nyt fra sekretæren
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Kirkebladet

12

Samarbejdende sogne – hvor står vi i den
proces?
Evt.
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Lars sender referatet ud fra det stiftende møde.
A. Se under punkt 5.
B. Der tilbydes konfirmation d. 30. april og d. 1 maj i
Brenderup og d. 2.5 i Indslev og d. 28. - og d. 29. 8.21 i
Brenderup.
Intet nyt.
A. Orientering omkring personale.
Personalet bliver testet hver uge fremover for Corona.
Der arbejdes på at beskrive hvordan gudstjenesterne
klares ved sygdom hos personalet.
Vivi skal være føl. Karin og Vivi aftaler.
Der vil komme ny indkaldelse til møde i
Kalkningsudvalget.
A. Forslag til optræden: Simone. Rock Nalle. Neighbours
pianist Ronni. Helge Engelbrecht, Erik Grip, Kim
Sjøgreen.
B. Der indkøbes noget grej til formålet.

Fredningsnævnet kommer til besigtigelse tirsdag d.
2.2.21 kl. 15.00. Helle tager fat i arkitekterne og spørger
efter referat fra mødet i december og om forslaget om
solceller på sydsiden er udført i tegning til mødet.
Menighedsrådsmøde i april skal flyttes i oversigten der
skal udsendes, da det ligger lige før konfirmationsdagen.
Lars laver kirkebladet til d. 1.3.21 pga. vi ikke kan mødes
pga. Corona. Har nogen indlæg så skal de sendes til Lars.
Se under punkt 2.
Forretningsudvalg består af Helle, Karin, Anders og Lars
til de hurtige beslutninger.
Der skal et punkt på næste møde om at fastlægge en
mødedato for en vision/missionsdag.
Referatet er mundtligt godkendt og underskrives ved
næste møde.

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

