Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 27. maj 2020 kl. 19.30 i Teglgården
Deltagere:
Kjeld Bruun, Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen,
Dorthe Aarøe Karin Lundquist Hansen, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen,
suppleant Grethe Ravn, kirkegårdsleder Jan Hald samt sognepræsterne Ole F. Hansen og Jakob A. Hansen.
Tilhørere: 1
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
• Der var angivet forkert mødetidspunkt, skulle være 19.00. Ellers ingen bemærkninger til dagsordenen.
2.

Godkendelse af referatet fra 26. februar 2020
• Referatet godkendtes uden bemærkninger.

3.

Orientering v. præsterne.
Ole:
• På grund af corona nedlukningen har der ikke været så meget. Har i perioden besøgt folk, der gerne
vil have besøg.
• Konfirmationerne udsat til august og det er endnu usikkert, om de må afholdes ad flere gange.
• Det fungerede godt i kirken Kristi Himmelfartsdag
• Nadver startes formentlig efter Pinse.
• Det har været vanskeligt med Kirkebladet, når man ikke har kunnet mødes. Der sættes en gudstjenesteliste
i Uge Avisen og Ole skriver lidt. Skal i avisen den 9/6.
• Fastnettelefonerne nedlægges, det sørger Ole for.
• Lydanlægget fungerer igen godt (når der er tændt for det).
• Nogle har dog svært ved at høre og det var foreslået, at prædikenen forefindes på skrift – det finder
Jakob ud af.
• Nr. Sandager - problemer med gudstjenestetidspunkterne. Der ønskes kl. 10.30 en gang om måneden,
hvilket giver udfordringer i forhold til planlægningen. Det afholdes snarligt møde med Nr. Sandager.
• Afholdelse af campinggudstjeneste – måske udendørs? Ole undersøger og kontakter Heidi på Bogense
Kystcamping.
Jakob:
• Hvad med de sidste undervisningsgange for konfirmanderne? Præsterne finder ud af noget.
Marianne:
• Bogense Skole efterlyser et bedre samarbejde med præsterne. Ole: ”det bliver bedre”

4.

Økonomi – kvartalsrapport
Dorthe:
• Kvartalsrapport pr. 31.03.2020 blev gennemgået og godkendt med et overskud på kr. 24.288,52.
• Jan gjorde opmærksom på, at maskinplejekontoen bør sættes op og han kommer med et oplæg til
næste års budget.
• Budget 2021 skal godkendes og underskrives af alle senest 15.06.2020 og det besluttedes at afholde
menighedsrådsmøde tirsdag den 9. juni kl. 19.00.

5.

Info fra formanden og diverse udvalg
• Grethe meddelte, at der er givet tilsagn om kr. 100.000 fra Augustinus fonden.
Det betyder, at den første messehagel – den grønne - kan fremstilles nu og den er sikkert færdig 1. oktober.
Der er modtaget afslag fra Beckett-fonden.
Der var ros til Grethe og udvalget og et flertal i rådet ser frem til at se resultatet.
Projektet medfører ikke udgifter for Bogense Kirke.
Birgit understregede endnu engang, at hun er HØJLYDT imod dette projekt.

Kjeld:
• Køl går vi i gang med inden længe i denne rækkefølge: 1. Otterup, 2. Bogense og 3. Søndersø.
Der skal også anskaffes katafalker de to andre steder.
Provstiet afholder udgifterne til hele projektet.
• Kirkespiret bliver tjærebehandlet nu i forsommeren. Det vil koste kr. 60.000.
• Nu kan det ikke vente længere med igangsættelse af renovering af graverkontoret.
Der indkaldes til snarligt møde for planlægning.
• Mødelokalet i Teglgården er blevet så fint shinet op takket være Marina og Lone. Dejligt.
Jakob:
• AV-Anlæg i Teglgården. Ole og Jakob har set på det og ønsket er:
Stor skærm til kr. 23.000, rullefødder til kr. 7000, 230V stik ca. kr. 1.000 + andet.
Alt i alt vil det blive kr. 47.000 inkl.mMoms
Der er OK til at anskaffe det, hvis det kan være klar, når konfirmanderne kommer efter sommerferien.
Der er midler i budgettet.
Jan:
• Der har været stille på kirkegården, så de er i gang med stendiget og anden renovering.
Slotsgrus ved bagindgangen færdigt. Sand imellem brostenene. Der er 1 fugl tilbage i tårnet.
• Der plantes ny hæk til efteråret.
• Der mangler en varmepumpe i graverkontoret.
• Der etableres nyt system til pengeskabsnøgler.
• Dorthe har bedt om en ændring af trappen på Teglgården. Den udendørs belysning her opdateres.
• Kjeld taler med Louise Rasmussen om fortovet ved Teglgården.
6.

Drøftelse af kirke-kulturmedarbejder til udvikling af diakoniarbejde og andre aktiviteter i kirken.
• Der er enighed om, at vi kan løse opgaverne i eget regi, så der ansættes ikke en ny medarbejder.
• Ole vil gerne etablere Cafevirksomhed, hvor ”ensomme” uformelt kan mødes.
• Fortællecafe var også på tale og Birgit taler med Alice P. fra Ældresagen, dels for at få ideer og måske
også lodde stemningen for et eventuelt samarbejde.
• Materialet der netop er kommet fra Danske Menighedsplejer behandles på vort møde den 9. juni.

7.

Menighedsrådsvalg 2020
Valgmåde/orienterende møde udskudt til 21. august
• Dette skabte pludselig problemer, da Provstiet havde indrykket en stor annonce i Ugeavisen Nordfyn, hvor
mødet var annonceret til afholdelse den 9. juni. Af flere grunde mener vi ikke, at dette er en god ide og vi
besluttede at afholde menighedsmødet onsdag den 12. august kl. 19.30.
• Birgit og Kjeld sørger for tydelig annoncering angående ændringen og også redaktionel omtale.

8.

Eventuelt.
• Herunder drøftedes kirkebladet.
Kjeld havde netop medtaget et oplæg fra Jysk Fynske medier, som de gerne vil komme og fortælle om.
Kjeld udsender materialet ud til bladudvalget m.fl.
Det er ikke meningen at afskaffe kirkebladet, men måske kan resurserne udnyttes bedre.

Mødet hævet kl. 21.50.
Næste ordinære MR-møde afholdes tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.0030.05.2020
Referent
Jytte Madsen

