Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var:
Afbud fra:

Kjeld Bruun, Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen, Jytte Madsen,
suppleant Grethe Ravn samt sognepræst Karen Holm Agersnap
Karin Lundquist Hansen, Lone Møldrup Pedersen og Jeanie Bruun.
Henning Gammelgaard var ikke mødt.

Der var 2 tilhørere: Klaus og Trine.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referatet fra 10. oktober.
Referatet medsendt dagsordenen.
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Karen informerer (siden sidst).
 Konfirmandudflugten var gået godt.
 Opstart af sorggruppemøder 11.12.2018 – annonceres og omtales i avisen.
 Lone har fremover ikke tid til minikonfirmanderne. Karen og Klaus fortsætter i uge 23 2019.
Flyttes fremover til september. Tages op igen på januarmødet bl. a. m.h.p. tidspunkt for denne årgang.
4. Økonomi (endelig budget 2019)
Endelig godkendelse af budget 2019.
 Budget 2019 godkendt. Bogense Sogns menighedsråd CVR-no. 58475118, afleveret 13.09.2018 kl. 15:23.
Gennemgang af 3. kvartalsrapport 2018
Kvartalsrapport, budgetformål og kontospecifikation var medsendt dagsordenen.
Dorthe gennemgik og forklarede de væsentlige større udsving i rapporten.
 En del skal der følges op på: Befordring, sogneudflugt, hjemmeside, kirkegården m.v.
 Kjeld tager forbruget af IT med til Provstiet. Abonnementer – drøftes senere.
 Dorthe orienterede om en del indtægter, der er på vej ind, bl. a. Peter AG overskud kr. 14.000.
Endelige budgetbidrag 2019 var medsendt dagsordenen.
 Karen har fået tilbud på projektor. Hvad er det præcist vi gerne vil have? Flere muligheder undersøges.
 Vi har kr. 219.000 til vedligehold.
 Evt. skift af pengeinstitut tages op på januarmødet.
 Opsigelse af legat i Nordfyns Bank tages op på januarmødet.
5. Drøftelse af opstart af Diakoni/Menighedspleje i Bogense Kirke.
 Sorggruppen er i gang.
 Kjeld foreslog at vi satser på seniorer + børnefamilier, der har det svært.
Mandeklub + evt. handytjeneste blev også nævnt.
 Samvirkende Menighedsplejer inviteres til vores februarmøde.
Jytte tager kontakten til dem og sørger for, at vi bliver meldt ind.
6. Gudstjenestetidspunkter
 Vi vender tilbage til kl. 10.30
7. Afskaffelse af gebyr for udensogns brudepar
 Man må ikke tage gebyrer iflg. biskoppen, men vi vil dog gerne fortsætte.

8. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden.
Kirstens referat af Aktivitetsudvalgsmøde 23.10.2018 var medsendt dagsordenen.
Kirstens referat af Frivilligmøde 08.11.2018 var medsendt dagsordenen.
 Kjeld: Møder i provstiet kører nu vedr. budgetter.
 Kirsten - ang. billetter til Per Nielsen: Der er billetter ved døren, hvis ikke alle er blevet solgt.
9. Julehjælp ?
 Der ydes i lighed med sidste år. Karen + forretningsudvalget vurderes evt. ansøgninger.
10. Konstituering af menighedsrådet.
 Der var genvalg til alle poster.
11. Fastsættelse af menighedsrådsmøder første halv år 2019
 Foreløbig aftaltes onsdag den 23. januar kl. 19.30 og onsdag den 10. februar kl. 19.30
12. Eventuelt.
 Koncert med tysk kor i kirken den 3. januar.
Mødet hævet kl. 21.50.

07.12.2018
Referent Jytte Madsen

