Der indkaldes til menighedsrådsmøde i konfirmandstuen Fraugde Præstegård, Fraugdevej 59
Afbud:

Dato/år:

Dagsorden
1. Meddelser fra:
1.1 Formand’
1.11 Ref. af budgetsamråd
1.12 Ref. af PU møde – sep.
1.13 Synsrapporter

1.14 Kirkelig ligning
1.15 Landemode
1.16 Kurser Løgumkloster
1.17 Kirkegården

1.2

Præst

1.3 Kirkeværge
1.4 Kontaktperson
2. Sager til behandling:
2.1 Klokkeprojekt

2.2

Kirkeblade – distribution

2.3
2.4

Aktiviteter
Gudstjenesteudvalget
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Beslutninger truffet på mødet
1.11 referatet gennemgået kan ses på Menighedsrådets
Skrivebord. Regnskaber indsendt 1.okt.
1.12 referat gennemgået
1.13 synsrapport gennemgået, NB der skal påtænkes
opsparing til fremtidig kalkning, varmeomlægning, og maling
af bænke.
1.14 ligningsbeløbet beviliget - 2.218.272kr.
1.15 landemode spændende dag med god gudstjeneste og
interessante foredrag.
1.16 kursus muligheder præsenteret.
1.17 Alle breve med ukendte adressater skal sendes til
Provsten. Hængepartierne skal afhjælpes af en person fra
stiftet. Endemålet er at graveren skal kunne klare den daglige
drift. Der kan rekvireres kurser og konsulentbistand efter
behov.
1.2 Spaghettigudstjenester begyndt igen – få første gang
Vi arbejder på at synliggøre/annoncere, så der kan komme
flere
Juniorkonfirmander, 7 – 8 stykker tilmeldt vi håber på flere
Problemer med transport vil blive løst
Organist forespørger om mulighed for kirkekaffe efter gudstj.
2. søn. i advent - Elin tager sig af det.
Lene Krone afløser efter aftale med Weise

2.1 Punktet gennemgås – kan ses på MR-skrivebord. Liste
med fonde, der kan søges, fremlagt – med henblik på 2
klokker frem for én. Hans Edvard Bjerre kontakter
konsulenterne, for at komme videre med sagen
2.2 MR overlader til blad og kommunikationsudvalget at
hanke op i spejderne, så alle husstande får bladene., eller
tage beslutning om evt. andre uddelere
2.3 Der indkaldes til aktivitetsudvalgsmøde i det nye udvalg.
2.4 Udvalget lavede en SWOT analyse og nåede frem til at ½
år frem afprøves tidspunkterne 9.30 i Allerup – Davinde og
11 i Fraugde fra 1. søn i advent. forsøgsperiode skal
samstemmes med hvornår kirkebladet udkommer.
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3. Orientering fra:
3.1 Fællesudvalg
3.6 Kirkegårds- og samarbejdsudvalg
3.7 Kirke- skolesamarbejde
3.8 Tværkulturelt samarbejde
4. Eventuelt
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Ellen Madsen gør opmærksom på at Tove Skovhøj Jensen har
et direktenr. 63 10 09 96 og har kontortid for FAD tir. og ons.
kl. 9 – 15.

5. Personale
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