Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.30 i Teglgården
Deltagere:
Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen,
Dorthe Aarøe, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen, suppleant Grethe Ravn,
kirkegårdsleder Jan Hald samt sognepræsterne Ole F. Hansen og Jakob A. Hansen.
Organist Klaus Andersen deltog delvist i mødet.
Afbud fra: Karin Lundquist Hansen
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
• Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.

Godkendelse af referatet fra 29. januar 2020.
• Referatet godkendtes uden bemærkninger.

3.

Orientering v. præsterne.
Ole:
• Lydprøve i kirken. Mikrofonerne er nu indstillet efter Oles og Jakobs stemmer og det fungerer.
• Præsterne talte ved samme lejlighed med AV-Center om udstyr til bl. a. at vise film i Teglgården.
AV-Centret besøges. Muligheder - Økonomi?
• Minikonfirmanderne i sidste uge havde været en stor oplevelse. Lone ta’r det store slæb – tak for det.
• Ole har været på besøg hos lederen på Bogense Skole. Det havde været positivt.
Jakob:
• Konfirmandtræf den 30. januar var gået godt.
• Konfirmandekskursion no. 2 bliver den 12. marts.
Programmet endnu ikke endeligt fastlagt, men Jelling kommer til at indgå.
• Lydprøven i kirken – det lød godt.
• Konfirmanderne på torsdagsholdet skal planlægge og afvikle en ungdomsgudstjeneste.
Det bliver onsdag den 15. april kl. 19.30 og er gudstjenesten er åben for alle.
Jakob søger at få omtale både i Stiftstidende og Ugeavisen.
• Forældreaftenen i sidste uge var gået godt, der var en behagelig stemning.
Kjeld havde deltaget og havde bl. a. informeret om Menighedsrådets arbejde.

4.

Økonomi
Dorthe:
• Afventer det færdige regnskab for 2019, der mangler lidt endnu. Moms afregnes fredag.
• Dorthe og Kjeld afholder møde med formændene for Klinte/Grindløse og Nørre Sandager med henblik på
at få fordelt de fælles udgifter vi har og som Bogense har betalt i første omgang.
• Beløbet der er afsat til renovering af våbenhuset er 25 - 30.000 kr.

5.

Status på renovering af våbenhus og Teglgården
• Våbenhuset: Arbejdet går i gang nu, det hele bliver ordnet og det er muligt uden stillads.
• Teglgården: Ny dør, nyt gulv og muligvis en foldedør installeres, men der etableres IKKE kontor i stueetagen.
Lenes kontor på 1. sal opdateres.
Haven ved præstebolig og Teglgården er under renovering.
• Provstiet har været på rundtur til de større kirker for at inspicere varmeanlæg.
Det viste sig desværre, at vores fra starten har været installeret forkert. Det SKAL ordnes NU.
• Udskiftningen af pærer er godt i gang.
• Køl i kapellet kommer snart. Der er planlagt en rundtur for at undersøge det nærmere.
Provstiet betaler både etablering og drift.

6.

Info fra formanden og diverse udvalg
• Kirstens referat fra Frivilligmøde den 13. februar drøftedes og der var ros til Kirsten for hendes
store indsats på frivilligområdet.

•
•

Stafet for Livet den 12 – 13 september.
Vi afholder gudstjeneste søndag morgen, men ellers deltager vi ikke i år.
Ovle/Jakob aftaler med Bente Domino, der er tovholder for Stafet for Livet.
Der aftaltes datoer for ordinære møder i menighedsrådet for resten af året således:
Torsdag 26. marts kl. 19, torsdag 30. april kl. 19.00, onsdag 27. maj kl. 19,00,
tirsdag 25. august kl. 18.00, onsdag 7. oktober kl. 19.00, onsdag 18. november kl. 19.00.

7.

Drøftelse af kirke-kulturmedarbejder til udvikling af diakoniarbejde og andre aktiviteter i kirken.
• Mange synspunkter kom frem og emnet tages op på kommende møder.

8.

Kirke- og kulturuge
• Punktet udsættes.

9.

Evt. information fra kirken/kirkegården
Jan:
• Bagindgangen til kirken er færdig med slotsgrus pålagt. De er nu gået i gang med afdeling B på kirkegården.
• Haven ved præsteboligen er i proces, plankeværket er fjernet og der plantes bøgehæk.
• Træterrassen ved Teglgården renoveres her i foråret.
• Der er fuglekamera i tårnet og der er stadig fugle i det allerøverste dæk.
• Gravermøde 26. februar – emnet var arbejdsmiljø.
• Jan og Lone forsøger så småt at åbne toiletterne igen. Må følges tæt.
Lone:
• Der optages p.t. julespillefilm ved kirken.
• Bella Husteds smukke postkort er kommet. Sælges i kirken, når vores mobilepay er på plads.
Kan også sælges fra Turistkontoret.
• Driftsudgifter til minikonfirmanderne har i år været meget rimelige.
Birgit:
• Giver den svenske dame besked om, at vi ikke ønsker hendes engel opstillet på kirkegården.

10. Menighedsrådsvalg 2020
• Valgbestyrelsen består af: Marianne Poulsen formand, Dorthe Aarøe, Kjeld Bruun og Jytte Madsen.
• Kjeld indkalder snarest valgbestyrelsen til møde med henblik på planlægning.
• Det vil være fint med unge/yngre kandidater til menighedsrådet..
• Valgmøde/orienterende møde afholdes i Teglgården tirsdag den 12. maj kl. 19.00
• Valgforsamling afholdes i Teglgården tirsdag den 15. september kl. 19.00
• Provstiet indrykker og betaler annoncering 2 gange.
11. Eventuelt.
• Grethe har sendt ansøgning til Beckett Fonden og Augustinus Fonden angående messehagel.
• Jakob vil gerne lave udstilling med konfirmandernes ting i kirken, det er OK.
• Jakob skal på kursus i uge 13
• Jakob meddeler, at AV-Center roste vores anlæg i kirken, det er noget af det bedste, der kan fås.
• Birgit meddeler, at Fanøturen den 5. juni bliver til noget. Nørre Sandager vil gerne med.
Det var endnu ikke svar fra Klinte/Grindløse. Kirsten bestiller bus.
Mødet hævet kl. 21.50.
Næste ordinære MR-møde afholdes torsdag den 26 marts 2020 kl. 19.00 (husk ændret tidspunkt)-

28.02.2020
Referent
Jytte Madsen

