Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. august 2020
Deltagere: Else, Kurt, Leif, Anne Dorthe, Kirsten F., Bodil
Fra lokalrådet: Jess
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Godkendelse af dagsorden

Orientering
Meddelelse/orientering
1. Formanden
2. Præsten
3. Udvalg
4. Øvrige medlemmer

Til drøftelse
.
Godkendelse og underskrift af sidste referat.
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Menighedsrådsvalg d. 15. sept.
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Graversituationen

Tilføjelse af punkt 9. Evaluering af
menighedsmøde d. 22/7.
Punkt 10: Næste møde
Punkt 11: Evt.
Dagsorden herefter godkendt.
ELSE: Niels Sørensen ordner under æbletræerne og sår nyt
græs.
An. udbudte kurser – må man selv tilmelde sig, såfremt
man ønsker at deltage i et.
PRÆSTEGÅRDSUDVALG: Indhenter 2 tilbud på renovering
af udearealerne ved præsteboligen.
Else rykket Jens Frilund for ½ års regnskab for
præstegårdskassen.
Kurt: Mht. fugt i våbenhuset er der ingen afklaring.
Afventer Provsten kommer tilbage fra ferie.
Problem med kastanjeblade fra nabohave, som drysser
ned over nogle grave.
I samarbejde med naboen kan træerne fældes, og vi
afholder en del af udgiften hertil.
Else og Leif kontakter nabo for aftale og indhenter et par
tilbud på at få fældet og bortskaffet træerne.
Godkendt og underskrevet
Valgbestyrelsen har planlagt afviklingen af aftenen.
Jess vi hjælpe med at klargøre projektor. 14/9 KF sender
powerpointmateriale til Jess, så det er klar til brug 15/9
Bjarne Krog forslås som dirigent.
KF sender valgmateriale til Jess, som lægger det på
Lokalrådets facebookside og Gyrstinge dk. Anne Dorthe
sætter det i opslagsskabe.
Graver pt. sygemeldt grundet psykisk arbejdsmiljø.
Menighedsrådet besluttet at udarbejde
arbejdsbeskrivelse for graveropgaver, da der
tilsyneladende ikke eksisterer noget herom.
Til næste møde: Retningslinjer for træer på kirkegården.
Undersøge jf. kirkegårdsvedtægter evt. via provstiet.
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Færdiggørelse og indvielse af Bringstrup
Præstegård
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Indsættelse af den nye Præst

8

Aktuel økonomi
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Evaluering af Menighedsmødet 22/7 2020
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Næste møde
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Evt.

Beslutninger fremhævet.
Referent: Kirsten Forsingdal

Aflevering fra Rølund d.24/8.
Vi holder åbent hus søndag d. 6/9 kl. 10 – 12.
Opslag i opslagstavler
KF. Sætter i Lokalbladet og orienterer byggeudvalget.
Vi tager coronaforholdsregler m/ sprit og afstand
Forslag til mødet med Provsten 1/9
Indsættelsesgudstjeneste i Sigersted. Herefter Bringstrup.
Pause med reception. Afslutte i Gyrstinge
Tegnet sundhedsforsikring for graveren, som også dækker
en fritidsdel + alm. ting. Pris: 841 kr. for 4 mdr.
Graverafløsertimer til Leif Juel i juli måned er afregnet med
55 timer
Menighedsrådet har drøftet og forholdt sig til kritikpunkter
fremført på mødet.
Menighedsrådet erkender sit ansvar som arbejdsgiver, og
at der mangler en specificeret arbejdsbeskrivelse til
graveropgaver.
Dette retter vi nu op på og er i gang med at udarbejde en
arbejdsplan med arbejdsopgaver som graveren udfører.
Vi ajourfører planer for organist og kirkesanger.
Uge 41 – torsdag d. 8. oktober
Opfordring til at lave et årshjul med bl.a. planlagte møder
13/9 Stiftsdag
Leif Bodil; Anders, Kirsten kører sammen. Kirsten Kører.
Bjernede, Else Og Dorete kører sammen

