Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 23. Oktober 2019 kl. 19.30 i Teglgården
Deltagere:
Kjeld Bruun, Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Marianne
Poulsen, Karin Lundquist Hansen, Jytte Madsen, suppleant Grethe Ravn, medarbejder
repræsentant Lone Møldrup Pedersen og sognepræst (fung) Bente Bisgaard Thomsen.
Afbud fra: Sognepræst Jakob Agerskov Hansen.
Der var 2 tilhørere, Bodil og Trine.
Dagsorden:
1.

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Dorthe redegjorde for, hvorfor årsbudget 2020 var sendt så sent ud.
 Derudover ingen bemærkninger til dagsordenen.

2.

Godkendelse af referatet fra 25. september 2019.
 Referatet godkendt uden bemærkninger.

3.

Orientering v. præsterne.
Bente:
 Sæson for vielser ved at være slut, men der er en del dåb og begravelser.
 Jakob ønsker sig nyt og tidssvarende udstyr til undervisning af konfirmander.
Dette ønske er ikke nyt og der må ses på det i samarbejde med vores nye præst Ole.
 Forberedelser til Alle Helgen er i gang. Breve er sendt ud til de pårørende og lysposer er i proces.

4.

Økonomi
 Årsbudget for 2020 var udsendt kort før mødet og det blev gennemgået og drøftet.
Årsbudgettet er herefter godkendt.
 Dorthe opfordrer til fortsat mådehold. Der er ikke plads til udvidelser, uden at vi finder modsvarende
besparelser.
 Kirkebladet drøftedes. Et meget flot blad som alle er glade for, men det er også DYRT. Kan/vil vi gøre
noget anderledes? Hvordan skal fremtiden være? Tages som et punkt på næste møde.
 Susanne Andersen er fratrådt som vores administrator og Mette Bendtsen har overtaget.

5.

Status på ansættelse af vor kommende præst.
 Ole F. Hansen fra Veflinge er ansat pr. 01.01.2020.
Ole indsættes onsdag den 1. januar 2020 kl. 16.00 i Bogense Kirke og kl. 14.00 i Nr. Sandager Kirke.

6.

Status på renoveringsprojekter af præstebolig, Teglgården, kirken og graverbygning.
 Kjeld oplyste, at der i dag var afholdt møde med håndværkere. Henning havde lavet er godt
oplæg og relevante brancher var indbudt.
Det nye præstepar deltog med henblik på indflydelse på renoveringen af præsteboligen.
 De andre ting – også vedr. vedr. Teglgården - sættes i gang nu.
 Vedr. den stjålne og nu meget beskadigede kirkeblok er det tvivlsomt, om den bliver genopstillet
i forbindelse med renoveringen af våbenhuset.

7.

Information fra div. udvalg, herunder nyt fra formanden.
Birgit:
Har modtaget henvendelse fra en svensk dame, Annelise Prebo (udaf Fahnøe slægten), som efterlyser en
gammel gravsten. Den var meldt bortkommet, men Birgit har fundet den på en kirkevæg ud mod
kirkegården. Annelise Prebo må gerne få stenen og også gerne renovere den.
Mht evt. opsætning af en engel på kirkegården tages dette op senere.
Grethe:
Har modtaget bekræftelse fra Albanifonden på modtagelse af vores ansøgning vedr. messehagler.
Resultatet kommer efter fondens møde i november måned.

Kirsten:
 Ærgerligt at spaghettigudstjenesten måtte aflyses pga for få tilmeldte. Måske tirsdag er en dårlig dag?
Aktivitetsudvalget arbejder videre med det.
 Foredrag med Synne Graf i kirkehøjskolen den 12. november – skal annonceres i avisen.
 Sorggruppen starter 1. december.
 Ole F. Hansen indsættes i forbindelse med Nytårskuren 1. januar kl. 16.00.
 Alt udsolgt til Michael og Mathilde Falch koncerten den 28. oktober. Det praktiske er på plads.
 Der arbejdes videre med koncert og/eller syngsammen på 4. søndag i afvent.
Lone:
 Havde på en udstilling set på alternative alterlys, der efter sigende ikke soder.
Efter en del drøftelser enedes vi om, at beholde de traditionelle.
 Frys i kapellet? Iflg. Kjeld er det godkendt i Provstiet og kommer primo 2020 også i Søndersø og Otterup.
Dejligt med den nye katafalk – de to ting skal koordineres.
Jeanie:
 Efterlyste fastsættelse af mødedatoer i MR-rådet primo 2020.
De aftaltes til: onsdag den 29. januar og onsdag den 26. februar kl. 19.30.
8.
9.

Evt. information fra Kirken/Kirkegården
Eventuelt.
 Marianne sender referatet fra MR-mødet 22. maj 2019 ud nu.
 Fremover huskes et punkt på dagsordenen der hedder Nyt fra Formanden.

10. Lukket møde
Mødet hævet kl. 21.45
Næste ordinære MR-møde afholdes onsdag den 27. november kl. 19.30 i Teglgården.

Referent
Jytte Madsen
26.10.2019

