Bogense Menighedsråd
Bogense, 06.10.2018

Referat fra menighedsrådsmøde
Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30 – 22.00 i Teglgården.
Tilstede: Keld Bruun, Dorte Aarø, Jannie Bruun, kirketjener Lone Møldrup

Pedersen, , Kirsten Nielsen, Karin L Hansen, Birgit Folden, Marianne
Poulsen, Grethe Ravn, organist Klaus Andersen, præst Karen Agersnap,
Kirkeværge Henning Gammelgård
Afbud : Jytte Madsen

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
godkendt
2. Godkendelse af referatet fra 22. august 2018
godkendt
3. Præsterne informerer siden sidst
Karen er nu på fuld tid. Konfirmander er startet, Karen har det ene hold, Mathias
det andet. Der er planlagt udflugt til Viborg 1. november, konfirmandtræf i Odense
til januar og konfirmandovernatning senere.
Gudtjenestetidspunkter: Der diskuteres om gudstjenestetidspunkterne skal være
hhv 9.30 og 11.00 eller 9.00 og 10.30. Vi går tilbage til 10.30 som primært
gudstjenestetidspunkt.
Der har været forespørgsel om, hvorvidt der en gang om måneden kan være
gudstjeneste på aktivitetscentret. Karen spørger, hvad Søbo mener.
Hvad er taksten for udensogns brudepar? Kjeld spørger på provstimødet.
Der mangler stadig arkivskab til kontoret.

4. Økonomi v. Dorthe
Revisionsprotokollat er medsendt dagsordenen. Protokollatet skal gennemgås
og underskrives af alle.
2 bilag fra Henning er medsendt dagsordenen til orientering.
Protokolat gennemgået og godkendt. Pkt 7: ”Der er under revisionen konstateret,
at der er givet gave i form af gavekort. Gavekort anses af SKAT som værende lig

kontantafregning, hvorfor gaven er indberetningspligtig overfor SKAT og dermed
skattepligtig for modtageren, uanset gavekortets beløbsmæssige størrelse.” taget
til efterretning.
Der er indfriet lån på 1.144.850.- kr til stiftet
Henning: Der er indkøbt rampe
Der er indhentet priser på
o Loft i våbenhus pris 50.000, - kr plus evt. udgift til træarbejde og lampe i alt
ca. 60.000,- kr
o Tilbud på kirkegårdslamper 39.500,- kr
o Varmepumpe til graverhus 17.000,- kr
o Teglgården: cirkulationspumpe mm. Ca 40.000,- kr
o Bordplade med stålvask til sakristi 9750,- kr
o Vinduer i Teglgården 77.132,50 kr
o Udskiftning af punkterede ruder, glaslister i Teglgården 28.672,50 kr
o Lydvæg og dør i Teglgården 19.758,75 kr
Henning laver oplæg til ansøgning om tilskud fra energipuljen.
5. Siden sidst – info fra formanden – info fra div. udvalg
Herunder evt. drøftelse af Kirstens referat fra Frivilligmøde 15. august,
udsendt af Kirsten 23. august.
Formanden: Arbejdspladsvurdering: der er styr på alt, men er der styr på
nødberedskab i kirken? Kjeld følger op.
Læs biskoppens brev, visse arrangementer kunne være interessante at deltage i.
Der skal indkøbes nyt arkivskab til kontoret
Birgit og Kjeld har været til møde vdr. ny præst til Grindløse. Stillingen bliver
genopslået pga for få ansøgninger.
Sorggruppen søges genetableret
Der indrykkes annonce om foredraget m. Peter AG
6. Kirkebladet
Der har igen været problemer med udbringning af blad, ikke alle har modtaget
bladet.
7. Menighedsmødet 15. september 2018
Evaluering af mødet
Tilfredshed med mødet, næste år kunne vi holde det i forlængelse af
høstgudstjenesten i håb om at flere vil deltage, eller vi kunne lægge det i foråret.

8. Fremtidigt samarbejde med Klinte/Grindløse- og Nr. Sandager Menighedsråd.
Birgit foreslår, at vi afholder et møde mellem Bogense, Klinte/Grindløse og
Nr.Sandager. Mødets indhold skulle være hvad og hvordan vi kan samarbejde. Vi
spørger om de andre menighedsråd er interesseret i et møde.
9. Eventuelt
Lone: er glad for sit nye kontor, det bliver brugt til flere formål.
Vær opmærksom på at juleaften falder på en mandag, personalet skal varsles, da
det er en fridag.
Personaletur 25/10, en bowlingtur
10.

Lukket punkt

Med venlig hilsen
Kjeld Bruun/Jytte Madsen

