Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 4. juni 2019 kl.19.30
Afbud fra Lisbet, personalerepræsentant.
1) Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt.
2) Referat fra sidste møde 7. Maj
a. Godkendt.
3) Nyt fra formanden. Stiftsmøde i Haderslev 6. September 15.30
a. MR er inviteret til landemode. Vi tilmelder os ved næste MR-møde i august.
b. Nøgler er blevet skiftet i præstegård og konfirmandstue. Nøgler kan rekvireres hos
sognepræsten.
4) Nyt fra sognepræsten.
a. Michael har haft fokusgruppemøder om familiegudstjeneste – Michael efterlyser
frivillige til indkøb og madlavning i kirkebladet. Vi starter med fire
familiegudstjenester fra august til og med november, rullende tirsdag til torsdag.
5) Nyt fra præstegårdsudvalg – etablering af ny terrasse, udbud er modtaget fra
håndværkere.
a. Menighedsrådet vælger Kruse til udførsel af projektet. Menighedsrådet vil ansøge
provstiet om frigivelse af 130.000,- til projektet fra menighedsrådets egne midler.
Menighedsrådet igangsætter arbejdet.
b. Udvalget tager kontakt til Arkitekt Knud Erik Lauridsen med henblik på udvidelse
af parkeringsplads og opførelse af carport.
c. Peter, kirkeværge, foranstalter pleje af græsmarken ved konfirmandstuen.
6) Nyt fra kasserer. Budgetbidraget for 2020, skal godkendes af MR.
a. Menighedsrådet kan opsætte MobilePay, fx via kirketjeners telefonnummer.
b. Budgettet med budgetlinje
Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 24977714, Budget 2020, , Bidrag
budget afleveret d. 20-05-2019 12:01
blev godkendt af menighedsrådet.
7) Nyt fra kontaktperson. Ansættelse af ny organist. Kirketjener stilling. [Lukket punkt]
a. […]
b. […]
c. […]
d. […]
e. […]
f. Menighedsrådet har ansat en organist per 1. september 2019. […]

g. Thyra har udarbejdet opslag til kirketjener. Menighedsrådet har revideret
opslaget, og Thyra slår det op på Jobnet, og det annonceres på Elbobladet,
Fredericia Dagblad, hjemmesiden og Facebook. Ansøgningsfrist bliver omkring 10.
juli.
8) Nyt fra kirkeværge i Pjedsted – status på rep. af varmeanlæg i Pjedsted kirke.
a. Problemet er ved at blive udbedret, og den manglende varme skulle ikke gentage
sig. Niels Jørgen har blik for, om forsikringen kan dække.
9) Nyt fra kirkeværge i Bredstrup.
a. Peter har undersøgt mulighed for udlejning af jagten på kirkens skovareal.
Resultatet er, at det skal i offentligt udbud, såfremt vi ønsker at udleje jagten.
Menighedsrådet tager stilling på næste menighedsrådsmøde i august.
b. Kirkesyn d. 11. juni kl. 10.00 med start i Pjedsted kirke.
c. Kirkegårdssyn fra Fredericia Kirkegårde, mandag d. 17. juni kl. 9.00 i Bredstrup og
kl. 10.00 i Pjedsted ved Jens Olesen og Ole Hougaard. Menighedsrådet er
velkomne.
d. Uge 24 begynder algerens på Bredstrup og Pjedsted kirkemurer.
e. Uge 27-28 kalkes Bredstrup og Pjedsted kirker.
10) Nyt fra arrangement udvalg - evaluering af kulturaften og nyt om visionsdag mm.
a. Visionsdag fastlægges til 10. oktober kl. 10-14.
b. Kulturaften var en succes. Vi ser frem til fortsat samarbejde.
c. Menighedsrådet beslutter, at der kun er afhentning ved Bredstrup kirke til
sogneudflugten.
11) Nyt fra medarbejderrepræsentant.
a. Intet nyt.
12) Evt.
a. Michael spørger fremover ved kirkelige handlinger, om pårørende har noget imod,
at navne bringes i kirkebladet.
Således opfattet
Michael H. Munch
Sognepræst, referent

