Referat fra menighedsrådsmøde Onsdag 23. januar 2019 kl. 19.30 – 22.00 i Teglgården.
Tilstede: Kjeld Bruun, Janni Bruun, Dorte Aarø, Birgit Folden, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen, Karen
Agersnap, Jan Hald og Lone Møldrup
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Ingen bemærkninger
2. Godkendelse af referatet fra 14. november 2018 Referatet er vedhæftet
 Dagsorden godkendt, bemærkning til pkt. 3.3: Lone holder pause fra minikonfirmanderne
dette forår, har ikke frasagt sig minikonfirmander for altid
3. Karen informerer
 Sorggruppen er startet
 Der er startet ny struktur for teammøder, ikke alle møder til alle møder
 Minikonfirmander er planlagt til uge 13. Karen, Klaus og frivillige står for undervisningen
 Karen har deltaget i sit første menighedsrådsmøde i Nr. Sandager, Karen indsættes 3/2 kl
14.00 i Nr. Sandager
 Der er behov for ny telefon til graver og sekretær
 Karen har ønske om en afbryder knap til mikrofonen monteret på alter
 Fristiftsforsøg: vi har tilkendegivet interesse i følgende 7 punkter: Ændret procedure ved
byggesager. Dispensation fra samarbejdsreglerne i menighedsrådene. Suppleanters status i
menighedsrådene. Fælles vikarsatser indenfor et provsti. Ændret underretning ved
præsteansættelser, så præsten kan underrette sit menighedsråd før alle andre. At give
mulighed for at udtage liste i prioriteret rækkefølge til prøveprædiken på
orienteringsmødet i forbindelse med præsteansættelse. Liturgiske frisogne

4. Økonomi
 Der arbejdes med at færdiggøre regnskabet 2018
5. Nedlæggelse af legat der ligger i Nordfyns Bank
 Vi ønsker at nedlægge Legat F. H Rasmussen og Hustru
6. Evt. skift af bank
 Under forudsætning af tilladelse fra provstiet skifter vi bank til Nordfyns Bank
7. Drøftelse af opstart af Diakoni/Menighedspleje i Bogense Kirke.
 Vi er indmeldt i Sammenslutningen af diakoni, ved næste møde d. 20. februar kommer en
repræsentant og fortæller muligheder
8. Ønske om nedsættelse af et ad hoc-udvalg til at arbejde med udskiftning af mindst en messehagel
til kirken – i første omgang den grønne.
 Grethe Ravn har undersøgt muligheder, bla at Selskabet for Kirkelig Kunst gerne kommer
og rådgiver
 Vi nedsætter en gruppe: Grethe, Jannie og Marianne
9. Sogneudflugt den 5. juni (Birgit vil gerne være tovholder)
 Birgit forestår udflugt til Langeland
10. Det årlige menighedsmøde – hvornår?
 I forbindelse med høstgudstjenesten 15/9

11. Samarbejdet med Nr. Sandager Sogn fremover
 Dorte undersøger/finder en fordeling for omkostninger til sekretær
 Vi afventer ansættelse af ny præst, og tager derefter initiativ til et møde
12. Information fra div. udvalg, herunder nyt fra formanden. Kirstens referat fra Aktivitetsudvalgsmøde
08. januar 2019 er vedhæftet.
Formanden
 Vi vil søge midler til førstehjælpskursus ved provsti
 Der er indkaldt til møde ang. kirkekalkning i Søndersø 29/1 kl 19, Jan Hald deltager
 Karens PC kan vente et halvt år med udskiftning, Lenes skal udskiftes nu
 Ved VM i cykelcross vil der være vagter på kirkegården
Aktivitetsudvalg



Søbo har givet lov til at vi låner lokale til fastelavn
2. pinsedag følger vi igen pilgrimsvandring fra Veflinge

Bladudvalg
 Ønske om at bruge lokale kunstnere til at lave forsiden på kirkebladet, Kjeld og Birgit
kontakter lokale kunstnere

13. Information fra Kirken/kirkegården ved Lone og Jan
 Kirkegårdskonsulenten har besøgt kirkegården og har rådgivet personalet
 Der arbejdes på køb af kantskærer sammen med Nr. Sandager
 Vi undersøger priser på en eldrevet katafalk
 Der søges om, at kirken fritages for vandafledningsafgift
14. Fordeling af medarbejdernes timer og opgaver efter Flemmings fratræden som kirkegårdsleder.
 Anne er fuldtids på kirkegården, og der er en pulje af timer som kan bruges til afløsere.
Anne afløser Lone ved gudstjeneste og andre kirkelige handlinger.
 Der skal laves et reglement for Teglgården.
 Jannie og Lone ser på Lones arbejdsopgaver

15. Julehjælp hvordan er praksis i fremtiden?
 Vi vil fremadrettet gå i samarbejde med andre foreninger, der yder julehjælp
16. Fastsættelse af menighedsrådsmøder første halvår 2019
20/2, 20/3, 22/5, 28/8, 25/9, 23/10, 27/11
17. Eventuelt.
 Vores korleder ønsker at stoppe
18. Lukket møde

Referent: Marianne Poulsen

