Bogense Menighedsråd
Bogense, 17.05.2019
Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Onsdag 22. maj 2019
kl. 19.30 – 22.00 i Teglgården.

Dagsorden/referat
Tilstede: Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen,
Karin Lundquist Hansen, Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen, sognepræst Karen Holm Agersnap, præst Bente
Bisgaard Thomsen og suppleant Grethe Ravn. Kirkegårdsleder Jan Hald og organist Klaus Andersen, arkitekt
Henning Gammelgaard deltog i mødet.
Afbud: Jytte Madsen

1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
Ingen bemærkninger, der er ikke punkt om diakoni. Punktet tages op senere
2. Godkendelse af referatet fra 20. marts 2019.
 Referatet er medsendt dagsordenen.
Ingen kommentarer
3. Karen informerer.
Der er ansat ny præst og samarbejdet tyder godt.
Der har været minikonfirmander, ca 16 stk.
På aktivitetsmødet er der talt om at placere minikonfirmander i foråret 2020 efter ”de store”
konfirmander. Vi beslutter denne placering.
Konfirmationerne er afviklet godt.
Sorggruppen er afsluttet et nyt forløb starter i efteråret.
Kirkehøjskolens program for efteråret er under udarbejdelse.
Litteraturkredsen mødes næste gang 5. september i Bogense
Der er ønske om en afbryder til mikrofonen
4. Økonomi
 Gennemgang af kvartalsrapport for 1. kvt. Underskrives og indsendes til provstiet inden 1/6.
3 relevante bilag er medsendt dagsordenen.
Kvartalsrapporten ser fin ud, ingen bemærkninger
 Skift af bank - orientering.
Helle har møde med Nordfyns Bank i ug 22
5. Orientering omkring Karens fratræden.
Et udvalg bestående af Kjeld, Birgit og Marianne laver udkast til stillingsopslag

Bente Bisgaard tiltræder som vikar 1/8 og indtil en ny præst er indsat
6. Nyt fra messehageludvalget.
Udvalget har fået et forslag fra designer Annette Andresen. Forslaget der er i skitseform fremlægges.
Udvalget går videre med arbejdet
7. Sogneudflugten 5. juni.
 Opdatering.
Der er tilmeldt 48. Turen går til Rudkøbing Gl. Rådhus
8. Kirkeblad
 Evt. skift af distributør.
Jytte arbejder med en ny løsning
Næste blad er i trykken
Birgit har kontaktet lokale kunstnere, som har givet tilsagn om at lave forsider til kirkebladet og samtidig
udstille i kirken
9. Nyt fra formanden.
De fredede gravsten skal gennemgåes
Der arbejdes på mulighed for køleanlæg til kapellet
Henning Gammelgård orienterer om arbejde og tilbud på at rengøre tårnet for dueeskrementer. Pris ca
25.000. Vi beslutter at igangsætte arbejdet
10. Information fra div. udvalg.
 Kirstens referat fra frivilligmøde 9. maj er medsendt dagsordenen.
Der skal være syn af Teglgården og kirken, når Karen flytter skal der være fraflytningssyn
Alle pærer i kirken skal udskiftes til LED-pærer inden efteråret

11. Evt. information fra Kirken/Kirkegården
Der bliver kalket i uge 31-32
Vandmåler er blevet adskilt fra kirkegårdens forbrug
Der skal indkøbes katafalk, gerne i forbindelse med køleanlæg
12. Eventuelt.


Vores nye præst Jacob har inviteret os alle ud til middag onsdag den 29. maj sammen med de andre
pastorrater

Forretningsudvalget afholder møde 11/6 med henblik på godkendelse af budget
20/6 kl 18 afholdes sommerafslutning/afsked for Karen for menighedsråd og frivillige

13. Lukket møde
Vel mødt
Med venlig hilsen
Formand Kjeld Bruun/
Jytte Madsen

