FOLDING MENIGHEDSRÅD
Hermed indkaldes til menighedsrådsmøde
mandag d. 13.9. 2021 kl. 19 i graverhuset
Møde nr 6
Tilstede: Henrik, Anders, Birte, Rigmor, Anne, Ellen. Afbud: Rikke
Referent. Ellen
Dagsorden:
1. 19.00 til 19.30 Besigtigelse af Sognehuset
2. Orientering, herunder personalekonsulent
3. Aflevering af Endeligt Årsbudget for 2022
4. Medhjælper timer
5. Manglende præst
6. Forretningsorden
7. Struktur
8. Evt.
9. Næste møde.

1. Besigtigelse af Sognehuset. Vi orienteredes om
at Sognehuset vil få hus-nr 2. og Kirken får husnr 2A. Der vil blive opsat et skilt i lysningen ved
indkørslen til P-pladsen der viser til Sognehuset,
samt at der er et handicaptoilet.
2. Orientering: Provstiudvalget har behandlet og
godkendt kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 for
Folding Kirkekasse. Orienteringsmøde om valg
til PU og Stift: De fire opstillede er valgt, samt en
suppleant. Ansættelse af en personalekonsulent i
Provstiet er vedtaget på Budgetsamrådet d. 26.8.
2021. Ansættelsen vil blive evalueret efter det
første år. Gudstjenesteliste er sendt ud til
UGEAVISEN, og vil blive hængt op ved kirken.
Provsten er ansvarlig for at der vil være præster
til gudstjenesterne. Rigmor sørger for
kirkesanger og organistplan. Der er Stiftsmøde
og Landemodegudstjeneste i Ribe d. 7.10. 2021.
Deltagelse af Anne og Rigmor.
3. Årsbudget for 2022 afleveret: Folding Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 13093016. Budget 2022,
Endeligt budget afleveret d. 02-09-2021 14:30
4. Henrik ønsker at bruge Tage mere på
kirkegården. Det aftales at så længe budgettet
overholdes, må han gerne det. Der bliver lavet
ny kontrakt til Tage.
5. Manglende præst: Det er provstens ansvar –
der er lavet plan frem til december 2021.
6. Forretningsorden vedtaget. Det vedtages i
forhold til paragraf 3 stk. 2 at: Formanden
sender dagsorden ud seneste 10 dage før. Det

vedtages at der tilføjes ændringer i forhold til
paragraf 3 stk. 2: punkter som nogle i
menighedsrådet ønsker på dagsordenen skal
være formanden i hænde seneste 6 dage inden
mødet. Pkt. vil blive sat sidst på dagsordenen.
Hvis et medlem ønsker det, skal der være
hemmelig afstemning.
7. Struktur. Fællesmøde for Provstiet på Askov
Højskole d. 21.9. Malt og Folding Sogne vil blive
prioriteret som nogle af de første, da vi mangler
en præst.
Formand og kasserer ønsker tilføjet til referatet:
Vedr. pkt. om ny struktur i Malt Provsti afventer
formanden og kassereren udmelding fra
styringsgruppen, Provsten og biskoppen, og har
derfor ingen kommentarer til den nuværende
debat i Malt og Folding Pastorat. Det samme
gælder agtindsigt, og personaledækning.
Gudstjenestelisten er fremlagt til 5. 12. 2021, og
bliver udarbejdet af provsten og de præster der er
til rådighed for ekstra tjenester.
13.9. 2021 Rigmor Bruun, Birte Jensen.
MR-medlem Anders Jørgensen ønsker tilføjet til
referatet: Spørgsmål til fællesmødet: Hvilken
menigheds opbakning forventer I efter inddeling?
Hvad har vi til fælles med Hovborg – der er meget
langt? Hvordan kan 1450 mod 538 deles op i
50%/50%. Hvorfor skal vi ind i de ”gamle”
kommuner når de er blevet nedlagt? Hvorfor
ødelægge et pastorat der kører godt og har
mange kirkegængere og en fuldtidsstilling? Skal
Folkekirken være en firmarationalitet eller en
folkekirke? Hovborg, Lindknud og Brørup er lige
blevet delt fordi det ikke fungerede. Mister vores
selvstændighed og bliver små kirker. Hvilken
kontakt får man til Præsten?
8. Henrik vil afmelde automatisk opfyldning af
diesel.
Til næste møde: Nodeskab til organist
Honorar til børnekirkekor.
9.Næste møde: 14. oktober kl 17-19 i
konfirmandstuen

