Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Bogense Menighedsråd

Mødt var:

Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen,
Marianne Poulsen, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen og suppleant Grethe Ravn.
Afbud fra:
Karin Lundquist Hansen, Dorthe Aarøe samt sognepræst Karen Holm Agersnap.
Henning Gammelgaard var ikke mødt.
Der var 2 tilhørere: Klaus og Trine Aalbæk.
Generalsekretær i Danske Menighedsplejer Mette Møbjerg Madsen deltog i punkt 8.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Jytte beklagede den forkerte dato på dagsordenen. Ellers ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 23. januar 2019. Referatet er vedhæftet
 Referatet godkendt uden bemærkinger.
3. Karen informerer
 Karen var fraværende p.g.a travlhed.
4. Økonomi
 I Dorthes fravær kunne Kjeld fortælle, at økonomien er endog meget stram.
De mest kritiske konti blev drøftet og det er noget, vi må følge op på. Bl. a. kirkebladet ER en meget
stor post og vi drøftede igen, hvilke tiltag vi kan gøre her.
Kjeld foretager lidt sonderinger.
5. Samarbejdet med Nr. Sandager Sogn fremover.
 Der var ikke meget nyt. Vi afventer ansættelse af den nye præst i Klinte Grindløse.
6. Information fra div. udvalg, herunder nyt fra formanden.
Kirstens referat fra Frivilligmøde 29.01.2019 er vedhæftet.
Kirsten:
 Havde været med konfirmanderne i Odense. Gik meget fint, det er en god gruppe i år.
 Kyndelmissegudstjenesten havde ikke været en succes, hvad antal deltagerantal angår.
 Fastelavnsgudstjenesten den 3. marts med efterfølgende og tøndeslagning på Søbo.
 Det er allerede tilmeldte. Annoncen kommer i ugeavisen i næste uge.
Grethe:
 Første møde afholdt i Messehageludvalget. Der kommer snarligt en konsulent på besøg.
Jeanie:
 Vi har fået ny rengøringsdame.
Klaus:
 Sommerkoncerterne er ved at være på plads.
 Problemstillingen i forbindelse med Uffes ønske om at stoppe som korleder drøftedes.
Der var mange bolde i luften og forhåbentlig finder vi en god løsning.
Klaus mindede om syng sammen aftenen den 12. marts.
Sangaftnerne kan måske intensiveres.
Kjeld:
 Soroptimisterne vil gerne låne kirken til en koncert med Troels Trier, når han er i byen i forbindelse med
Eventyrlig Kunst i weekenden omkring Palmesøndag.
 Er der interesse for en koncert i kirken med Michael Falch og hans datter.
Det kan formentlig blive ultimo oktober eller i november. Eventuelt kan andre stå som arrangør.
Menighedsrådet sagde ja til begge dele og Kjeld arbejder videre med det.

Birgit:
 Birgit er i gang med planlægning af Sogneudflugten den 5. juni, der skal gå til Langeland.
Jeanie meldte sig som ”assistent” og de to arbejder videre.
 Af hensyn til busstørrelse drøftedes, hvor mange der kan deltage. Kirsten forhåndsreserverer den
 store bus, der kan tage 78 personer. Der opfordres til, at man melder sig til i god tid.
7. Information fra Kirken/kirkegården
 Jan har været til møde i provstiets kirkekalkningsudvalg. Der er nu 12 – 15 af kirkerne, der er medlem
og der vil være store besparelser ved fremtidige kalkningsopgaver. Der indkaldes 3 bud hver gang og
opgaverne løses efter tur – ca. hvert fjerde år pr. kirke. Det er ikke vores tur i år.
 Henvendelse fra ”Kirketrivsel” med opfordring til at forsikre kirkens uindregistrerede køretøjer.
Det viste sig dog, at de er dækket via vores fællesforsikring.
 Der er i går malet på kirkegårdskontoret – alt er nu hvidt.
 Er der noget på budgettet, så man kan påbegynde omlægningen af kirkegården?
Der afsættes et beløb pr. år. Kjeld taler med provstiudvalget ved møde den 21. februar.
8. Drøftelse af opstart af Diakoni/Menighedspleje i Bogense Kirke.
Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen var kommet kl. 19.30, så vi startede med dette punkt.
 Mette holdt et meget inspirerende oplæg om mulighederne i vores fremtidige samarbejde. Følgende
emner havde umiddelbart interesse:
Opdatering/videreudvikling af sorggruppe arbejdet,
Naturture, Familieture (sommerferier) og Julehjælp.
Mulighederne er mange og en del kommer til at foregå i samarbejde med hele provstiet.
Der skal tages stilling til, hvem der skal oplyses som kontaktperson/-personer.
 Kontaktpersoner bliver Jytte og Dorthe. Jytte indberetter dette til Menighedsplejen.
Evt. deltagelse i Kursus for nye menighedsplejer. Afholdes i Vollsmose Kirke fredag den
22. marts kl. 10 – 16 (udsendt til alle 29.01.2019).
 Jeanie og Jytte deltager. Jytte melder os til.
Evt. deltagelse i Årsmøde i Samvirkende Menighedsplejer. Afholdes på Hotel Comwell
i Middelfart lørdag den 27.april kl. 10 – 18 (udsendt til alle 23.01.2019)
 Ingen tilmeldinger lige nu. Fristen 25. marts kl. 12.00.
Mette fremsender sine plancher fra oplægget (videresendes til alle) og hun fremsender faktura på kørsel.
9. Eventuelt.
Næste møde afholdes onsdag den 210. marts kl. 19.30
10. Lukket møde
Mødet hævet kl. 21.45

21.02.2019
Referent Jytte Madsen

