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

Dato/år:

22/1 2019

Formandens initialer:

Dagsorden

Beslutninger truffet på mødet

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Siden sidst

Godkendt.

3. Rettelse til referatet 13.november 2019:
Ellen Madsen blev valgt til kasserer- dette
blev ikke påført i referatet. Til godkendelse.
4. Nyt budget afleveret på
økonomiportalen med stempel:

Det blev godkendt.

5. Ansøgning om lån på 200.000 indsendes
til Provstiudvalget- til godkendelse
6. Fastelavn 1) 2020 – hvem gør hvad? 2)
2021 lokalt samarbejde?

7. Konfirmation 3/5 – vagter?

8. Juleaften – bedre fordeling mellem de to
eftermiddagsgudstjenester

9.12. maj MR orienterende møde (hvor vi
blev enige om, at der i kirkebladet skal stå
”lettere traktement”

10. Meddelelser/orienteringer
a. Formanden
b. Præsterne
c. Kirkeværge
d. Kontaktperson
e. Kassere
f. Personalerepræsentant
g. Nedsatte udvalg
- Aktivitetsudvalget
11. Evt.
12. Lukket møde
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Godkendt
Fraugde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 86338319, Budget
2020, , Endeligt budget afleveret d. 09-12-2019 12:33
Godkendt

1)Der bliver to tønder: En til de små og en til de store børn.
Til de små ophænges tønden i sognegården og til de store
ophænges den i gården. Kirsten og Inge står for indkøb.
Kingoklubben laver pynt og pynter sognegården. 2)Det blev
besluttet at Anne Sophie arbejder videre på et lokalt
samarbejde fra 2021.
Thyge står vagt ved alle konfirmationer i Fraugde. Thyge
kontakter Jonas.

Anne Sophie foreslog at ændre tidspunkterne for
gudstjenesterne juleaften. De rykkes til 13.30 og 15.00.
Børnegudstjenesten fastholdes til kl. 10.00.

Vi skal afholde et møde hvor strategien for MR-valget 2020
planlægges. Men allerede nu trykkes materiale som uddeles
ved forskellige arr. i kommende tid. Kirsten og Inge står for
mad til d. 12. maj.
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