Menighedsrådsmøde d. 6/10 2010

Formand: AJ

Blad 76

Mødt: alle
1. Formanden orienterede om indkommet papir post.

2. Samarbejdsaftalen mellem Fraugde, Allerup og Davinde sogne blev vedtaget.
Se bilag.

3. Årsregnskabet 2009 er kommet tilbage fra revision uden bemærkninger.

4. Fra det nye kirkeårs begyndelse til pinse lægges højmesserne forsøgsvis kl. 9.30 i
Allerup og Davinde samt kl. 11.00 i Fraugde. Ved højtiderne fastlægger præsterne
tidspunkterne.

5. Arkitekten har lavet en ny og enklere tegning til ophængning af klokken. Tegningen er
sendt til stiftet og videre til kirkeministeriet, hvorfra afventes tilladelse. Når klokken
monteres bliver de gamle ankre malet, så det giver et mere ensartet udseende.

6. Medlemskab af sømandskirken foreslås.

7. Godkendelse af referat.

Næste møde d. 17. nov. hos Erik
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Bilag

Samarbejdsaftale mellem Fraugde, Allerup og Davinde menighedsråd.

På visionsmødet i marts måned i Fraugde blev det besluttet, at formændene for de tre menighedsråd skulle
udarbejde en plan for det fortsatte samarbejde mellem de tre råd.

Jens Wermuth Andersen, Erik Vind og Erik Toftegaard var samlet til møde den 14. april 2010 med følgende
resultat:

Der var enighed om, at samarbejdet mellem de tre råd skal i en fortsat naturlig udvikling og med baggrund i
de indtil nu etablerede samarbejdsrelationer.

Det nuværende samarbejde omkring såvel kirkeblad som aktivitetsudvalg skal udbygges ved samtidig at
inddrage kirken/gudstjenester.
Det foreslås, at der til dette formål etableres 3 udvalg efter følgende plan og med de beskrevne
arbejdsområder:

1)

Gudstjenesteudvalg:
Udvalget har til opgave at planlægge gudstjenester.

2)

Aktivitetsudvalg:
Dette udvalg har til opgave at planlægge alle andre aktiviteter i de tre sogne. Her tænkes
på aktiviteter, der foregår uden for den almindelige søndagsgudstjeneste i henholdsvis
kirke og sognegård.

3)

Blad- kommunikationsudvalg
Udvalget har ansvaret for redigering, udgivelse og distribution af kirkebladet, samt for
fælles hjemmeside og øvrig annoncering.

Udvalgene består af minimum 3 medlemmer – en fra hvert sogn. Desuden tiltrædes alle 3 udvalg som min.
en præst. Præsterne aftaler indbyrdes i hvilke udvalg, de vil deltage, samt om begge præster vil deltage i et
eller flere udvalg.
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Såfremt det kan indeholdes i stillingsbeskrivelse for Kirsten, ønsker vi, at hun deltager som sekretær for
udvalgene.
Udvalgene kan – hvis de ønsker det – supplere sig selv med et eller flere medlemmer (i og udenfor rådene)
Såfremt dette sker, skal ønsket derom forelægges de 3 råd.

Efter budgetlægningen og før et regnskabsår starter, skal de enkelte udvalg have fuld klarhed over de
budgetmæssige muligheder/begrænsninger.

Udvalgene vil – inden for de budgetmæssige rammer – have fuld kompetence.

En gang om året skal udvalget over for rådene aflægge beretning – specielt i forhold til hvordan de
”arbejdsmæssige betingelser fungerer”.

På vegne af de tre råd Jens Wermuth Andersen, Erik Vind og Erik Toftegaard

