Brenderup-Indslev Menighedsråd
Møde nr.

Side nr.

Referat af menighedsrådsmøde i Sognehuset, Kirkevej 37, 5464 Brenderup
d. 22.4.21 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, Majbrit Sørensen (sekretær), John Engbjerg
Til stede uden stemmeret: Ulla Kjær Petersen, Kim Broholm (medarbejderrepræsentant)
Ikke til stede: Karen Jensen (Kirkeværge), Hans Bertel, Eva Johannsen

Punkt
1. Goddag og velkommen ved
formanden - disponering af
dagsorden ved mødeleder
Anders.
2. Nyt fra formanden

Type og tid
Orientering
10 min.

Referat

Orientering
10 min.

3. Nyt fra præsten

Orientering
10 min.

4. Nyt fra Personalet
● Kim giver kort
beskrivelse af
personalets ansættelser
og overenskomst

Orientering
10 min.

-Husk at tjekke DAP’en engang imellem.
-Vi skal have revideret vores vedtægter og
forretningsorden.
-Der må nu være 64 i Brenderup og lidt færre i
Indslev til gudstjeneste og der må synges med
det antal.
-Nadver kan nu udføres med udlevering af vin og
oblat ved indgangen og siddende på egen plads.
-udvalgsmøder kan nu komme igang.
-Kirkegårdsansatte/gravermedhjælper:
Camilla fastansat 30 timer og hjælper med
gudstjenesterne.
Susanne ansat 8 mdr. 30 timer april-december
Jacob ansat 8 mdr. 37 timer om ugen.
-Graver/kirketjener:
Kim fastansat 37 timer om ugen i snit i kvartalet
og er daglig leder for de 3 andre. Refererer til
Karin.
-Derudover Kathrine, som er kirkesanger og Eva
som er organist og som refererer til Karin.

5. Nyt fra kontaktperson

5 min.

6. Nyt fra Kirke- og
Kirkegårdsudvalget
● Kim fortæller om de
tanker det tidligere
menighedsråd havde for
kirkegården

Orientering
20 min.

-Kim fortæller kort.

7. Sognehus

Orientering
25 min.
15 min.

Henning orienterer.

8. ca kl. 20.15:
Nyt fra kasserer:
● Gennemgang af
regnskab ved Michael

Orientering
45 min.

9. Nye datoer for “rystesammen
dag” og for visionsdag
10. Ny hjemmesideansvarlig
11. Nyt fra gudstjeneste- og
aktivitetsudvalget
12. evt.

Beslutning
10 min.
10 min
Orientering
10 min.
?

Regnskab 2020, afleveret d. 30-03-21 kl. 10.21 er
gennemgået og godkendt.
-Kvartalsrapport ligger klar inden maj mødet .
Sættes på dagsordenen.
-vores budget for 2022 skal afspejle vores
visioner.
-Nye datoer planlagt.

Pause ca. kl. 20.00 - 20.15

-PR-udvalget laver et oplæg til næste møde.

Deadline til kirkebladet d. 5.5.21.
Niels er ordstyrer næste gang.

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

