Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00
Mødt var:
Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen, Jeanie Bruun,
Karin Lundquist Hansen, Kirsten Nielsen, Jytte Madsen og sognepræst Karen Holm Agersnap.
Afbud fra: Birgit Folden, sognepræst Bente Bisgård Thomsen og kirketjener Lone Møldrup Pedersen.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 20.09.2017
 Referatet godkendt uden bemærkninger:
3. Præsterne informerer siden sidst – v. Karen:
 Konfirmanderne er startet med 2 gode hold på henholdsvis 15 og 19.
Det er udflugt i næste uge.
 Møder i bladudvalget: Nyt layout fra Birgitte Pliniussen vedtaget. Oplæg forevist – det så
godt ud.
 Provstiets præster havde været til møde i provstiet.
 Reformationsgudstjenesten i søndags var gået godt. Gøres til en tradition og de respektive
konfirmander inddrages.
 Modtaget tilbud om udstilling/foredrag om ”præstegårde og menighedsliv på Fyn gennem 500
år” til afholdelse i uge 8 – 10 2018. Menighedsrådet finder, det er en god ide og Karen melder
positivt tilbage.
 Dåbstræf først i oktober var gået godt. Der var givet en lille gave til dem hver. Gentages hvert
andet år.
 Babysalmesang: Der havde ikke været så mange og det havde været aflyst nogle gange.
Det er dog i gang. Hvordan ser Lara på situationen? Karen kontakter de andre kirker angående
en evt. turnusordning.
 4. klasserne i kommunen havde været til Salmesang i Domkirken.
4. Økonomi.
Relevante bilag var udsendt.
 Budget 2018 er godkendt af menighedsrådet. Endeligt budget afleveret 14.09.2017 kl. 10.48.
 Provstiets revisionsprotokollat til årsregnskab med bemærkninger taget til efterretning.
 Retningslinjer er indsat i protokollen.
 Kjeld har gennemgået alle boner: Vi bør være opmærksomme på, hvor meget vi indrykker
annoncer. Det løber op. Der følges op på det.
5. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
Evt. spørgsmål/bemærkninger til Kirstens referat fra samarbejdsudvalgsmødet 10. oktober.
 Lucia på Søbo den 13. december. Menighedsrådet ser gerne, at det kommer i kirken. Hvis det
ikke kan nås i år, så fremover.
 Julekoncerten kr. 175 inkl. gebyr. Kjeld sender kontrakten til Kirsten, så hun kan se det
praktiske.
 Nytårskur eller udflugt? Der bliver udflugt i år og tages op til foråret.
 Ældreudflugt til Lyø foreslået – gennemføres og stadig i samarbejde med Grindløse.
 Fastelavn: Leje Marineforeningen igen.
 Cykel cross: Der bliver vagter nok ved Kirkegården iflg. Per Olesen.

Kjeld:
 Provstiudvalget samles den 29. november. Der har været udskiftning af 1 person i Otterup.
 Budgetterne er gået op i en højere enhed. Gælden er nedbragt og vi har mere at gøre med.
 Fælles indkøb arbejdes der med.
 Der er lavet aftale med en konsulent med henblik på bygningssyn og vedligehold.
133 timer årligt, som alle råd kan benytte sig af.
 Kalkningstjenesten kører fint, dog havde der vist sig et problem i Særslev.
 Valg til ny bestyrelse i det fælles regnskabskontor, hvor Dorthe er valgt ind. TILLYKKE.
 Der meddeles afslag på privat garage
 Lejekontrakt med campingplads. Kjeld kontakter Asger Gewecke, Fyens Stift
angående dette.
6. Eventuelt.
 Jeanie forklarede om ”Dåbsklude projektet” fremviste modeller og mønstre og der arbejdes
allerede med det.
7. Næste møde.
Næste 2 møder afholdes
 onsdag den 29. november kl. 19.30
 onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00.
8. Lukket punkt
Mødet hævet kl. 21.00

Referent Jytte Madsen
26.11.2017

