Dagsorden og referat fra Fællesmøde onsdag den 20. november
2019 kl. 18:00 i Vridsted (flyttet fra Vroue pga. reparation)
1. Velkomst ved Turi, og Vroue valgte salme nr. 733 Skyerne gråne.
2. Godkendelse af referat fra 21.maj 2019: Ændring, det var i Vridsted mødet blev holdt. Ellers
o.k.
3. Konstituering: Formand: Turi Roslund, næstformand Mogens M. Nielsen og sekretær Birgitte
Kock Vestbjerg.
4. Gennemgang af forretningsorden, forslag om afholdelse af formandsmøder 4 x årligt og
forslag om fællesmøder/beslutningsmøder x 4 årligt: Dette vedtages §5 stk. 1. Turi ændrer og
sender ud som bilag til referat.
Bilag sendes med ud, så møderne kan afvikles som beslutningsmøder og vi kan undgå, at
involvere præsterne i mange menighedsrådsmøder.
5. Gennemgang af vedtægter og principper for aktivitetsudvalget : punkt 9 i vedtægter
ændres til " Der skrives referat af aktivitetsudvalgets møder, og referatet sendes til alle
menighedsrådsmedlemmer og gravere, det præsenteres på de lokale menighedsrådsmøder og
fællesmøder."
Principperne for aktivitetsudvalget, punkt 1 ændres, og der justeres på punkt 4 og 5. Turi
reviderer vedtægter og principper, som vedtaget og medsender som bilag til referatet. Vi
debatterede frem og tilbage, hvad der er fælles og hvad der er hvert sogns
aktivitet/arrangement! Det noteres fremover på årshjulet, der gøres mere overskueligt (færre
felter) som udsendes til alle, og vi indfører igen brug af arrangementsblanket til detaljeret
planlægning og opgørelse.
6. Orientering fra præsten: Laura vil meget gerne tage ud med børnekoret, Vroue har booket
dem til Fastelavn 2020 - og børnekoret bookes direkte hos Laura.
En hilsen fra Gloria Kvartetten - de er interesseret i at komme igen.
Jørgen nævnte hæftet "Liturgi", som vi alle har modtaget, han holder et oplæg på næste
fællesmøde, som vi kan diskutere ud fra.
7. Orientering fra formanden : Menighedsrådsvalg i 2020 - materiale på DAP’en. Fælles
orienteringsmøde den 12. maj, lovkrav, se materiale på DAP’en. (Der kommer muligvis en
lempelse til datokrav af hensyn til flersognspastorater).
1. Praktisk for præsterne, at vi holder arrangementet et sted - hvor? Fjandbohus? spisning?
2. Formandsmødet indstiller, at møderne holdes sogne vis.
Der er mest stemning for at holde det sognevis. Der er kursus i Distriktforeningen den 30.
januar 2020 , til valgbestyrelserne, i hvordan valget forløber, og hvornår de forskellige
informationer og møder skal foregå. Opslaget kan ses på DAP’en. Det anbefales at minimum
formand for valgbestyrelsen deltager. Dato for valgforsamlingen er fastlagt: 15. september
2020.
8. Lørdags dåb - 4 x årligt.
Vi foreslår, at der kan afholdes lørdags dåb 2. eller 3. lørdag i månederne februar, maj, august
og november. Første gang vil blive i februar 2020 og i Vridsted Kirke (det var der, der var en
planlagt dåb allerede) - herefter i kirkerne på skift, i følgende rækkefølge: Vridsted - Fly -

Vroue - Sdr. Resen og Iglsø. Datoer for lørdags dåb fastlægges og annonceres i kirkebladet og
vil fremgå af gudstjenestelisten. Jørgen skriver en lille præsentation af lørdagsdåb.
9. Studietur 2020 - Sdr. Resen arrangerer: Man har overvejet en tur til Ribe Domkirke.
10. Studietur - fastsættelse af formål og tema - drøftelse: Turen skal have et indhold, der er
relevant i forhold til menighedsrådsarbejdet.
11. Aktivitetsudvalget - vi bør overveje en vis fornyelse, f. eks. en gammel ting ud og en ny
ting ind hvert /hvert andet år: Vroue vil prøve at tænke nyt mht. forsommermøde og
sensommermøde f. eks. bowling, film, senere tidspunkt osv..
12. Havefest - kort orientering fra udvalget. Regnskab fra sidste år er ikke færdigt - der skal
være bilag på alle udgifter - regnskabet fra havefest forelægges - system med billetter bør
videreføres. Udvalget 2020 består af: Kurt, Leif, Ole, Mogens, Birgitte. Det anbefales at
rådene sender en suppleant, hvis den valgte person har forfald.
Regnskabet fra i år er lavet, men ikke medsendt, Oda sender det til os, der var et underskud
på ca. 5000 kr. Udvalget tager ovenstående ad notam.
13. Konfirmander 2020 - antal og fordeling af kirker: Jørgen oplyser at, ikke alle konfirmander
er meldt til endnu, men der bliver ca. 22. Det er første år med digital tilmelding.
14. Regnskab - vi får hvert år en kedelig revisionspåtegning, forslag om, at alle betalinger i
alle 5 sogne foretages af Oda og der tegnes en forsikring mod svindel - hvis vi så kan nøjes
med 1 betaler/godkender og undgå revisionspåtegning. Evt. 2 godkender ved et beløb større
end f.eks. 10.000 kr. Mogens Møller Nielsen orienterer:
Oda og Mogens kommenterede ovenstående, og det ville være fint at undgå
revisionspåtegningen, Men vi kan ikke undgå den – provstiet får den også, og da det i f.eks.
FLØS ikke er muligt at lave funktionsadskillelse, så accepterre vi – på lige fod med alle sogne –
revisionspåtegningen.
Angående køresedler og vikar lønsedler, skal de udfyldes og indsendes mindst 1 gang
månedligt.
Vikarsedlen SKAL attesteres af graver, præst eller organist i kirken – og vikaren SKAL udfylde
sedlen med det samme.
15. Iglsø Kirkes 125 års jubilæum november 2020 - Bodil Christensen orienterer: Der bliver
en gudstjeneste ved Biskop Henrik Stubkjær den 1. november 2020 kl. 14:00, og der vil være
kransekage og champagne efterfølgende.
16. Eventuelt :
17. Møder i 2020 : - Torsdag d. 6/2-20 kl. 18:00 i Vroue, Sdr. Resen forplejning.
- Torsdag d.28/5-20 kl. 18:00 i Vridsted, Fly forplejning.
- Torsdag d. 27/8-20 kl. 18:00 i Vroue, Iglsø forplejning.
- Torsdag d. 19/11-20 kl. 18:00 i Vridsted, Vridsted forplejning.

Sekretær Birgitte.
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