Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag d. 28. juni 2018
Deltagere: Else, Kurt, Leif, Anne Dorthe, Kirsten K., Dorete, Lisbeth, Bodil, Kirsten F.
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Godkendelse af dagsorden
Orientering
Meddelelse/orientering
1. Formanden
2. Præsten
3. Udvalg
4. Øvrige medlemmer

Godkendt
Else:
-Kontaktet af mand, som fremviste en udbedret udgave –
mente han - af en af kirkens salmebøger. Pris 130 kr. pr.
bog, såfremt vi ønskede renovering af bøgerne. Vi takker
nej.
- Lisbeth og Kirsten K. finder egnede steder at placere
mobilepay - nummeret til kirkebøssen.
-Brev fra Børge Johansen afventer næste møde.
Lisbeth:
- Høstgudstjeneste 30. sept. I Gyrstinge. Lettere servering
bagefter.
- 4. Nov. Allehelgens gudstjeneste kl. 15.
Kirsten:
-SFO har brug for 5 nøgler. Else og Kirsten K. undersøger,
hvad vi har liggende.
- 28. august skoletur til Sagnlandet. Kirsten F. aftaler med
Kildeskolen, og punktet skoletur sættes på augustmødet.
- Få dør åbnet til SFO lokalet. Kurt aftaler med Martin.
Andet:
Renovering af mur lavet flot
3.aug. kl. 10 mødes ”malere” i haven for at give
havebænke/borde olie.

Til drøftelse
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Præstegårdsudvalget
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Drøftelse af vores fællesmøde .
Udtalelse til Bringstrup Sigersted.

Punkterne 3,4,5 drøftet sammen og derfor refereret
samlet.
Bilag: Efter samråd med Jette Mørkedal præciseres
gældende fællesmødebeslutning af præstegårdudvalgets
ansvarsområder.
Bilag: Opgørelse over fællesmidler, der er indregnet i
Bringstrup Sigersteds Kirkekasse fra 2013 - 2017. Det viser
et overskud på 207.010 kr. Disse har fejlagtigt været regnet
med til Bringstrup Sigersteds frie midler, men hører til i
fælleskassen.
Gyrstinge anbefaler at ikke udførte arbejder jf.
synsrapporten sættes i værk.
- Gyrstinge anbefaler en særskilt fælleskasse ført af
Bringstrup Sigersted.
Beslutning:
- Anmode om konstituerende møde i
Præstegårdudvalget snarest. Else og Leif deltager
- Forslag fra Gyrstinge om separat tildeling af
ligningsmidler til præstegårdskassen, samt
oprettelse af specifik bankkonto til samme.

Ansøgning sendes til provstiudvalget inden 15/8
- Præcisering af præstegårdsudvalgets
ansvarsområder – hvilke bygninger det jf.
vedtægter er godkendt og underskrevet på
fællesmødet 15/3 2017.
- Opgørelse af frie midler som tilhører fælleskassen
foreslår Gyrstinge brugt til igangsætning af udsatte
synsrapportarbejder på præsteboligen.
- Såfremt der ikke er enighed i menighedsrådene om
separering af ligningsmidlerne, sender Gyrstinge
alene forslaget til Provstiudvalget.
- Dorete og Kirsten F. formulerer skrivelse til
Bringstrup Sigersted Menighedsråd. Det
rundsendes til øvrige menighedsrådsmedlemmer
for kommentarer og godkendelse.
Der er provstesyn i 2018.
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Oprettelse af særskilt konto til
formål 25, 32 og51
Fra 2019
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Kirkekoret
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Eventuelt.

Referat: Kirsten Forsingdal

Brev fra Jakob Keller læst op af Else. Stiller spørgsmål til
organistnormeringen og foreslår opnormering fra 12 til 15
timer.
Jacob Keller refunderes beløb til forplejning ved fremvisning
af bilag.
Brev fra Jess – lokalrådet - læst op af Else. Spørger til om der
eksisterer et kor pt. Koret har en periode ligget stille –april
og maj.
Besluttet at Jacob aflønnes med timeløn for anvendte timer,
og fremover også aflønnes med timeløn. Vi opnormerer
således ikke organiststillingen
Bringstrup Sigersted ønsker ikke at fortsætte med kor.
Beslutning: Vi vil udbyde kor i efteråret 2018 frem til jul, og
her efter evaluere forløbet.
Kirsten F. kontakter skolen og skriver i augustbøgebladet.
Else kontakter Jacob og orienterer ham om beslutningen.
Drøftet evt. at skære ned på antal lektioner. 2 kortimer i
træk er rigeligt for de fleste børn.
An. Gyrstinges budget : Vi har haft mange ting i gang
omkring renovering af Præstegårdshave og gårdsplads og de
ekstra midler, vi havde til rådighed, er brugt.
Vi venter med at sætte mere i gang.
Intet at referere.

