Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 29. november 2017 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var: Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe,
Marianne Poulsen, Jeanie Bruun, Karin Lundquist Hansen, Kirsten Nielsen og Jytte Madsen.
Afbud fra: Birgit Folden, Grethe Ravn, sognepræst Karen Holm Agersnap, sognepræst Bente Bisgård
Thomsen og kirketjener Lone Møldrup Pedersen.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 01.11.2017
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Konstituering af menighedsrådet
 Der var genvalg til alle poster.
4. Præsterne informerer siden sidst:
Præsterne var ikke til stede, men Karen havde fremsendt en mail ang. 2 emner:
Babysalmesang: Lara kunne godt tænke sig at fortsætte babysalmesangsforløbet efter nytår,
da der p.t er tre interesserede. Lara og jeg vil foreslå fem gange mere med start onsdag den 3. januar.
Derefter kører Lara hver anden onsdag. Er det OK med menighedsrådet?



Ja, der er OK. Husk eventuel turnus med de øvrige kirker.

Vedr. de 9 Læsninger tredje søndag i advent spørger Uffe, ny korleder, om der kan bevilges en pianist
til at akkompagnere koret, så han selv kan dirigere det? Han anslår, at det vil koste ca. 1000 kr. Foruden
vores eget kor deltager i øvrigt Langesøkoret og Skamby kirkes kor, som Uffe også er dirigent for.




Ja, menighedsrådet bevilger en pianist. Uffe og Klaus sørger selv for fordeling af opgaverne.
Det er i orden med smørrebrød eller lignende efter koncerten.

Spørgsmål til Karen fra Menighedsrådet:
 Er der ansøgt Lions, Rotary og Soroptimisterne om støtte til sangbøgerne?
5. Økonomi.
Relevante bilag var medsendt dagsordenen.
 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 godkendt.
 Der er endnu ikke modtaget tilskud fra kirkeistandsættelsespuljen.
 Kjeld og Dorthe anbefaler større fælles indkøb i stedet for mange små og ligeledes
foreslås det, at indkøbene optimeres.
6. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
Evt. spørgsmål/bemærkninger til Kirstens referat fra samarbejdsudvalgsmødet 2. november.
 Julekoncerten med Anne Mette Elten drøftedes.
Kjeld – nyt fra Provstiet:
 Kjeld Hansen valgt til formand, Bente Kaysen til næstformand.
Steen Jensen Otterup var nyt medlem.
 I dag var der samtaler vedr. indgåelse af aftale med en personalekonsulent.
2 ansøgere var til samtale.
 Der er indgået aftale med bygningskonsulent pr. 1. januar 2018.

Dorthe:
 Vedr. kirkegården havde der været en del breve angående ubetalte regninger.
 Iflg. Flemming er der et gravsted, der står til hjemfaldelse, der godt kan blive
klassificeret som bevaringsværdigt. Det arbejdes der videre med.
 De er ved at skulle renovere det sidste på kirkegården.
7. Fastsættelse af det næste halve års møder.
 Møderne aftaltes således:
Onsdag 10. januar 2018 kl. 18.00
Onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00
Onsdag 21. marts 2018 kl. 19.00
Onsdag 18. april 2018 kl. 19.00
Onsdag 16. maj 2018 kl. 19.00
Onsdag 20. juni 2018 kl. 18.00
8. Info vedr. lejeaftale med Kystcamping
 Én kontrakt udløber ultimo 2018. Den forlænges for 5 år.
 Den anden kontrakt udløber 2031.
Kjeld kontakter Asger Gewecke, Fyens Stift angående dette.
 Menighedsrådet har ingen intentioner om ikke at forlænge.
9. Eventuelt.
Karin havde fået et spørgsmål ang. anvendelse CD-afspilning ved begravelser i kirken.
 Det kan man godt men man skal selv have CD + anlæg med og det skal kunne tilkobles
kirkens anlæg og ikke mindst, det skal afprøves først.
 Menighedsrådet minder dog om, at vi har en meget dygtig pianist/organist.


Kirsten havde på kontoret i Teglgården set et stort parti af Fank Hammershøjs smukke julekort
og foreslog, at vi forsøger at sælge dem. Det fandt menighedsrådet var en rigtig god ide.
Kirsten vil gerne pakke dem. Det bliver med 3 kort inkl. kuvert i én cellofanpose.
Jytte bestiller cellofanposer hjem. Kirsten lægger de færdige sæt i kirken.*

Mødet hævet kl. 21.10.

Referent Jytte Madsen
07.12.2017

*PS: På mødet kunne vi ikke rigtigt fastsætte prisen, men efterfølgende har Kirsten og jeg aftalt
kr. 25 pr. pose – da det er den pris, der tidligere er taget.

