Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.30 i Teglgården
Deltagere: Sognepræst Ole F. Hansen, sognepræst Jakob Agerskov Hansen,
Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Kirsten Nielsen, Marianne Poulsen, Karin L. Hansen,
Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen, Henning Gammelgaard og suppleant
Grethe Ravn. Præstesekretær Lena M. Knudsen var til stede under mødet.
Afbud fra: Kjeld Bruun, Jeanie Bruun
Der var 1 tilhører, Trine.
I Kjelds fravær ledede Birgit mødet.
Dagsorden:
1.

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

2.

Godkendelse af referatet fra 27. november 2019.
 Referatet godkendt uden bemærkninger.

3.

Orientering v. præsterne.
 Ole er glad for at være her og føler sig taget godt imod. Dejligt at forrette gudstjenester og andre kirkelige
handlinger. Samarbejdet med Jacob og det øvrige personale går godt.
De er glade for boligen og kontoret virker godt – det er dejligt at gå på arbejde.
 Jacob fortalte om konfirmandekskursion torsdag 30. januar og beklagede, at der var meldt så sent ud til
konfirmander og forældre. Forældrene skal fremover have mere og bedre info, de er underinformerede.
 Der har været møde vedr. minikonfirmanderne, der kommer i uge 8.

4.

Økonomi.
 Dorthe gjorde opmærksom på, at våbenhuset skal renoveres inden konfirmationerne først i maj.
Proceduren drøftedes med Henning og arbejdet sættes i gang nu. Der er økonomi til det Forventes at vare
ca. 1½ uge. Harmoneres med de kirkelige handlinger.
 Udfra drøftelser på MR-mødet den 27. november havde Henning udarbejdet tegning over kontorprojektet
på Teglgården og den omdeltes. Menighedsrådet godkendte projektet og arbejdet sættes i gang nu. Uge 8
friholdes dog af hensyn til minikonfirmanderne.
 Dorthe er ved at færdiggøre regnskabet for 2019. Hun har fundet midler til julehjælpen. Der mangler en
fordelingsnøgle vedr. Klinte/Grindløse og Nr. Sandager for at refusionerne kan udføres. Regnskabet
forventes færdigt i marts.
 Vi er ved at skifte bank, det er et meget omfattende projekt.
 Lysdæmpere er næsten færdiginstalleret.

5.

Information fra formanden og diverse udvalg.
 Der var meddelelse fra Kjeld om at Poul Krebs afholder koncert i kirken den 2. november. Det er ”deres”
arrangement.
 Grethe/messehageludvalget:
Afslag fra Albanifonden og A. P. Møllerfonden.
Søger nu Augustinusfonden. Birgit er imod.
Vi har købt designet, så det er vores.
 Kirsten:
Konfirmandforældremøde skal snarest meldes ud.
Kirkehøjskoleudflugten den 25. april går til Aabenraa.
2. Påskedagsgudstjenesten bliver i Særslev kl. 10.30.
Der kan godt være fællesspisning den sidste gang i sorggruppen.
 Ole:
Vil gerne lave en litteratureftermiddag med udgangspunkt i ”Frank vender hjem”.
Melder flere data ud snarest.
 Lone:
Iflg. Inge Lynggård rykkes babysalmesang til at starte onsdag den 4. marts kl. 12 – 14.
Det bliver 8 gange i Bogense kirke.

6.

Status fra Kirken og Kirkegården.
 I Præstegården er man næsten i mål, der mangler kun små ting.
 Henning tager op og kigger på bagindgangen ved kirken. Der er utilfredshed med belægningen.

7.

Kirkebladet.
 Udkommer ca. 1. marts. Deadline 5. februar.
 Ole laver et indlæg om påsken.

8.

Annelise Prebos engel eventuelt til opstilling på kirkegården.
 Hvad vil det eventuelt koste? Birgit undersøger betingelserne og efterlyser bedre billeddokumentation.

9.

Sogneudflugt.
 Birgit fremlagde et muligt program på Fanø.
Det lød meget spændende og Birgit går videre med det. Udflugten er den 5. juni.

10. Menighedsrådsvalg 2020
 Orienterende møder i maj og september. Tages op i næste møde.
11. Begrænsning af brudepars adgang til at blive viet i kirken.
 Der kommer rigtig mange udefra, der ikke har nogen relation til Bogense.
Menighedsrådet besluttede, at fremover er det kun muligt, hvis man har en relation til Bogense Sogn.
12. Eventuelt.
Lone:
 Fugle i tårnet igen
 Spørgsmål vedr., hvad minikonfirmanderne skal have, blev drøftet.
 Kirkekaffen er et godt tiltag.
 Lone har købt voksduge (i stedet for papirsduge) og ser også på nye miljøvenlige krus.
 Lone bestiller postkort med Bella Husteds smukke motiv af vores kirke.
Vi skal huske, at eksemplarer af alle af de postkort vi har, kommer til at ligge fremme i kirken.
 Utrolig meget hærværk på kirkegårdstoilettet.
Fremover låses på hverdage, når personalet går hjem og i weekender er der kun åbent ved tjenester.
 Frivillige har ryddet op i kælderen og i garagen ved præsteboligen. Et kæmpe arbejde – tak for det.
Dorthe:
 Refusion for personalekurser er ved at være på plads.
Mødet hævet kl. 21.30
Næste ordinære MR-møde afholdes onsdag den 26. februar kl. 19.30 i Teglgården.
Referent
Jytte Madsen
01.02.2020

