Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00
Mødt var:
Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen,
Birgit Folden, Kirsten Nielsen, Jytte Madsen, sognepræst Karen Holm Agersnap, sognepræst Bente
Bisgård Thomsen og kirketjener Lone Møldrup Pedersen.
Afbud fra: Jeanie Bruun, Karin Lundquist Hansen og kirkegårdsleder Flemming Jørgensen
Der var 2 tilhørere: Bodil og organist Klaus Andersen.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 05.04.2017
 Referater godkendt uden bemærkninger:
3. Præsterne informerer siden sidst – v. Karen:.
”Kirkelige handlinger siden sidst: Forholdsvis mange både bisættelser/begravelser og dåb.
Og nu går vi ind i bryllupssæsonen. Har 2 udebryllupper i år, men begge uden for sognet.
Konfirmation i søndags forløb fint (også en på fredag, St. Bededag) Tanker omkring showet med
de dyre biler foran kirken. Skal kirken komme med en udmelding/
meningstilkendegivelse? Karen henstiller til forældrene og vi bakker Karen op.
Påskens gudstjenester er gået fint, også fællesgudstjenesten i Ore kirke 2. påskedag, som
var meget velbesøgt. Det var i øvrigt også påskedag her i Bogense
Liturgi – ny indgangs/udgangsbøn. Holger Lissner, som vi i forvejen bruger i gudstjeneste
og kirkelige handlingers øvrige led.
Ønske om sæt af salmebogstillægget ”100 salmer” samt 18. udgave af højskolesangbogen.
Ønsket er fælles med Klaus og Bente; musikalsk fornyelse er vigtig og vi arbejder på flere
sangaftener, især nu hvor kor-situationen kommer til at se anderledes ud. Kan det
imødekommes? Der kan foreløbig købes 50 eksemplarer af ”100 salmer”.
Kirkeblad. Meget presset denne gang, da arbejdsprocessen er faldet sammen med både mit og
Lenes kursus samt konfirmation. Håber, vi når det! Lone laver rubrikken ”Siden sidst i billeder”,
hun arbejder i forvejen løbende med billederne, da det er hende, der tager hovedparten og
lægger dem på Facebook. Dorthe skal sættes ind som formand for
Bygningsudvalget.
Kirkens døgn. Åbningsarrangement tilsyneladende i Skovby, men sikkert fint at det ikke er her
alligevel, da vi siden har fundet ud af, at det falder sammen med Stafet for Livet. Menighedsrådet
vil gerne betale sin del for at være med i et fælles program med
kirkehøjskolen, forstod jeg. Ja vi er med og betaler vores andel.
Stafet for Livet. 9. – 10. september. Holder vi udegudstjeneste i stedet for kirken? Ja, Karen
holder gudstjenesten derude. Kan klokkeslættet i så fald rykkes lidt? – Bente går videre til Bente
Domino med spørgsmålet. Bente satser på et hold på 20 og kirken betaler for dem. Bente holder
lystalen lørdag aften”.

4. Sidste nyt fra Kirkegården – v. Flemming.
Udgået da Flemming ikke var til stede
 Kjeld orienterede om udviklingen, der kommer mere næste gang
 Der var ros fra MR-rådet for den måde kirkegården bliver holdt på. de
5. Økonomi.
3 relevante bilag var medsendt dagsordenen
 Dorthe: Der et et underskud på kr. 137.526 ved udgangen af 1.kvartal 2017.
 Vi venter noget fra Kirkeistandsættelsesfonden
 Vi venter noget som refusion vedr. 2 koncerter.
 Vi skal spare og vi må ikke flytte beløb fra anlæg til drift.
6. Problemer med parkering ved kirken – v. Kjeld
 Kjeld tager kontakt til kommunen (der er vejmyndighed) og får problemerne bragt i orden.
7. Rosenfestival – kan der samtidig være udstilling af orkideer i kirken – v. Lone
 Ja det finder Menighedsrådet er en god ide og vi siger ja til løsningen til kr. 5000.
 Lones notat om dette er medsendt dette referat.
8. Evt. Fælles kirkeblad med Grindløse – hvordan går det med det?
 Man er endnu ikke klar til at tage stilling i Grindløse, Bente tager det op på menighedsråd
derude den 22. maj. Grindløses leverandør har afgivet et tilbud for 16 sider.
9. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
2 referater fra Kirsten var medsendt dagsordenen.
Kirsten: hvad med grillaftenen?
Personale, frivillige, menighedsråd - alle med partnere inviteres.
Alle tager selv drikkevarer med (set i lyset af den økonomiske situation).
Dorthe:
 24. maj er der syn af bygninger og kirkegård kl. 14.00.
10. Eventuelt.
 Det havde været en god ide med Hanne Askou på violin, da Klaus var forhindret. Kunne godt
anvendes en anden gang.
 Birgit var kommet til en låst kirke med nogle gæster en dag ved 14-tiden? Det var en fejl og
gentager sig forhåbentlig ikke igen.
11. Torvemarked – kan stadeholderne have adgang til Teglgården som sædvanligt? Ja, det kan de.

Mødet hævet 21.30 - næste møde er onsdag den 21. juni kl. l8.00 (grill bagefter)

Referent Jytte Madsen
11.05.2017

