Menighedsrådsmøde
For Dallerup menighedsråd

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Dato: 01.10.2019

Blad nr. 10

Kl.:17.00

Formandens initialer:

På Sorringhus
(forplejning
v/Flemming)

IE-K

Beslutning
Afbud: Flemming Wandborg og Kathrine
Nielsen.
Ad 1) Dagsordenen godkendt.

2) Hjertestarter v/ Sorringhus. Nuværende ordning
udløber pr. 31.12.19. Vil vi være med i betaling af
den løbende ordning? Vil vi være med i en
fremtidig (sandsynligvis billigere) ordning?

Ad 2) Menighedsrådet accepterer at være
med til at betale for den løbende ordning, der
går til 31.12. 2019. Menighedsrådet ønsker en
præcisering af den økonomiske fremtidige
betaling/ordning.

Ad 3) Menighedsrådets holdning er at
3) Menighedsrådets holdning til gratis
begravelser og urnenedsættelser skal være
bisættelse/begravelse. v/Harry Jensen
vederlagsfrie for folkekirkemedlemmer.
4) Kl. 19: Nye forpagtningsaftaler. Oversigt over tilbud
Takstbladet ønskes indsat på kirkens
og beslutning.
hjemmeside.

5) Opfølgning fra det fælles menighedsrådsmøde i
Voel d. 25. sept.

6) Fordeling af opgaver til foredragsaftenen d. 8.
oktober i Sorring Forsamlingshus.
7) Reaktioner på hæftet: ”Guide til sognets
Kommunikation” (bliver omdelt inden mødet),
samt på samtalearkene fra
Menighedsrådsforenings Blad nr.:7 2019
8) Skal der afsættes beløb i budget 2020 til brug ved
de fælles pastorale arrangementer? Et forslag er
5000 kr./sogn

Ad 4) Menighedsrådet vedtager at acceptere
tilbudet fra LPN I/S Tingvejen 18 8883 Gjern
på Dallerup præstegårdsjord på 18,75 hk.
Ligeledes accepteres tilbudet fra Søren og
Peter Vestergaard, Dallerupvej 35, 8641
Sorring på engarealet 5,5 hk.
Ad 5) Menighedsrådet stiller spørgsmål ved
om medarbejderne skal være med til mødet;
hvorimod der skal afholdes separate
medarbejdermøder for alle medarbejderne i
pastoratet med deltagelse af relevante
menighedsrådsmedlemmer.
Ad 6) Mogens henter nøgle til
forsamlingshuset. Voel og Svostrup bager
kager. Ernst og Flemming henter drikkevarer.
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9) Orienteringspunkter:
a) Nyt fra formanden.

Inger ordner kaffe. Lyd og velkomst ved Oliver.
Opvasken fælles.

b) Nyt fra kassereren

Ad 7)

c) Nyt fra kirkeværgen

Ad 8) Dallerup afsætter 6000,- kr. til
fællesarrangementer i pastoratet.

d) Nyt fra kontaktpersonen

f) Nyt fra præsterne

Ad) 9 PU efterlyser vores holdning en evt.
omprioritering af økonomi i Provstiet. Vi skal
sørge for at styrke de små samfund. Det er
vigtigt i et lille samfund som vores.

10) Nyt fra udvalgene:

b) Intet.

a) aktivitetsudvalget

c) Intet.

b) medieudvalg

d) Intet.

e) Nyt fra medarbejderrepræsentanten

c) kirke og kirkegårdsudvalget. Tilbagemelding fra
e) Intet.
provstiet om fugtmåling i kirken, - Provstiet godkender
f) Oliver og Kirsten vil tilbyde en gudstjeneste
udgifterne til forprojektet.
op til jul til bofællesskabet Herta i Herskind.
d) præstegårdsudvalget
Ad 10 a) Oplæg til arrangement den 11. marts
11) Kalenderen:
2020 for de frivillige ved Marie Giséle fra Jesu
Små Søstre.
12) Eventuelt:
Næste møde d. 5. november. Konstituerende møde
med mødepligt! Budget 2020 ved Dorthe Bjelke.

Evt. afbud til MR-mødet senest lørdag d. 28.sept. og
formanden

b)
c) Efter arkitekt Palle Kochs rådgivning
arbejder menighedsrådet med at få klarlagt
skeldragning mellem kirkegården og naboen.
Inklusiv tinglysning vil sådan en opmåling
koste mellem 15000 og 20000 kr. Vi har
informeret PU.
Kirkerenovering: PU har godkendt Peder
Grams budget for forprojektering på ca. 95000
kr.
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Ad 11)
Ad 12)

Dallerup den 01. oktober 2019

underskrifter

