Referat af Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 09. juni 2020 kl. 19.00 i Teglgården
Deltagere:
Kjeld Bruun, Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen,
Karin Lundquist Hansen, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen, suppleant Grethe Ravn
samt sognepræsterne Ole F. Hansen og Jakob A. Hansen.
Afbud fra: Jeanie Bruun
Dagsorden:
1.

Godkendelse af Budget 2021. Relevante bilag var medsendt dagsordenen.
• Budgettet blev gennemgået og godkendt.
• Der var dog uklarhed omkring urnenedsættelser m.m. og det undersøger Dorthe nærmere.
• Fremover vil vi gerne til budgetopfølgningerne have ”Pivo lister”, de er dejligt overskuelige.

2.

Info fra møde tirsdag eftermiddag med Jysk Fynske medier vedr. Kirkebladet.
Kjeld, Birgit og Grethe havde deltaget i mødet.
• Formålet med mødet var at afklare, om vi kan udnytte de resurser, vi årligt bruger på kirkebladet bedre.
Inkl. omdeling er det ca. kr. 80.000.
• Der skal ikke ske ændringer med selve Kirkebladet, men vi vil blive synlige på flere platforme, ligesom vi
forudser en mere ”sikker” omdeling.
• Der afventes et nyt oplæg fra Jysk Fynske medier og en eventuel ændring planlægges at træde i kraft ved
starten af det nye kirkeår.

3.

Menighedsrådsvalg 2020
Valgmøde/orienterende møde udskudt til onsdag den 12. august kl. 19.30.
• Der annonceres i Ugeavisen Nordfyn 29. juli og 5. august.
Der foranlediges også redaktionel omtale
• Der nedsattes en styregruppe bestående af redaktionsudvalget + Marianne.
Gruppen afholder møde torsdag den 18. juni kl. 15.00
• For at skabe interesse både om mødet og om det kommende menighedsrådsvalg gøres bl. a. følgende:
Bruge Facebook og Instagram
Månedskampagne
Kontakt til politiske baglande
Frit slag med hensyn til læserbreve
Personlige kontakter

4.

Eventuelt
• Grethe: Diakoni, hvem skal vi gøre noget for? De ofte rodløse unge.
Det drøftedes, at forsøge at fastholde konfirmanderne i deres fællesskab, måske gennem møder med
pizza, film, og anden hygge.
• Lone: Flagning til konfirmationerne den 15/8, 16/8 og 29/8? Der flages alle tre dage og efterfølgende har
Jørgen Møller fra håndboldklubben givet tilsagn om at håndtere flagningen alle tre dage uden merudgift.
• Jakob rejste spørgsmålet om vilkårene for solosang af salmebogssalmer ved begravelser.
Rådet mener ikke, det bør koste ekstra.
• Birgit har haft kontakt med Alice Pedersen, Ældresagen vedr. Fortællecafeer. Alice ønsker at fastholde
det, hun kører nu, og som foregår i medborgerhuset. Alice ser det som en god ide, at Kirken opretter cafeer
og gjorde opmærksom på, at hvis der er mad, kommer der flere.
Karin gjorde opmærksom på Fortællerbrønden i Odense, der kan stille fortællere til rådighed.
Der arbejdes videre med sagen.
• Birgit: Der bør gøres noget for de frivillige. Ja.
Formanden foreslog at mændene arrangerer noget til sommermødet tirsdag den 25. august kl. 18.00.
Mændene beslutter og uddelegerer .
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Referent
Jytte Madsen

