Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.00 i Teglgården
Mødt var: Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Birgit Folden,
Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen, Jeanie Bruun, Karin Lundquist Hansen, Kirsten Nielsen,
Jytte Madsen, sognepræsterne Karen Holm Agersnap og Bente Bisgård Thomsen, kirketjener
Lone Møldrup Pedersen samt suppleant Grethe Ravn. Endvidere deltog Jan Hald fra Kirkegården.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 29.11.2017
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Præsterne informerer siden sidst:
Karens noter er her:
 ”Julens gudstjenester og arrangementer. Jeg synes det hele er forløbet fint; herunder to
velbesøgte gudstjenester juleaften samt nytårsdag.
Til De 9 Læsninger blev det Klaus, der akkompagnerede. Det var en succes med de to ekstra‐
kor og der var stemning for at gentage successen ved andre lejligheder med kormedvirken
 Konfirmanderne kommet i gang efter jul. Kommende aktiviteter konfirmandevent den 30.
januar samt kirkeovernatning i marts.
Undervisning med projektor den kommende tid. Håber på en god løsning ifht at kunne
praktisere det under mere praktiske forhold.....
 Babysalmesang startet op i nyt forløb. Fire deltagere – Jeg skal nok huske at tage forslaget om
turnus med de andre sogne med til næste præstemøde i provstiet
 Minikonfirmander – i Lones fravær var det mig der tog mod tilmeldinger, og der er 19 tilmeldt.
Lone uddybe? (Klaus, Lone og jeg kører forløbet meget lig de seneste år (et intensivt ugeforløb
i uge 4) og med Lone som tovholder. Større inddragelse af frivillige denne gang
 Svar på menighedsrådets spm. fra sidste møde vedr. støtte til sangbøgerne
Fandt referat frem fra da vi drøftede finansieringen af sang/salmebøgerne: Karen fik
forskellige forslag til evt. finansiering: evt. dellevering – søgning af fonde. (referat 30. august
2017)



Jeg gik videre med forslaget om dellevering, hvilket også blev praktiseret og arbejdede,
sammen med Lene, i øvrigt en del i at få en god pris – og det fik vi, så fondene er jeg ikke
gået videre med
Kommentar til referatet vedr. musikanlæg: Jeg mener ikke, at CD afspiller kan tilkobles
kirkenns højtaleranlæg (kun smartphones og tablets) så hvis der medbringes CD afspiller
bliver det ikke med lydforstærkning.”

Bente havde ikke yderligere.

4. Økonomi.
Dorthe:
 De sidste regninger er betalt i dag. Regnskabet er ikke endeligt afsluttet, der resterer nogle
bilag.
 Regnskabskontoret: Det ser rimeligt pænt ud.
 Malerarbejdet er færdigt og regningen er betalt.
 Kirkeministeriet har fået vores byggeregnskab m.h.t. refusion for renoveringen.
 Nyt lønsystem virker ikke.

5. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
Kirsten:
 1. søndag i Advent gik over al forventning.
 Julekoncerten med Anne Mette Elten gik godt.
 Luciaoptoget gik godt på Søbo, men ikke i kirken. Det skal planlægges bedre og søges
arrangeret en søndag i december.
 Dato for sogneudflugt?
 Der er 19 minikorfirmander og Lone klarer det selv.
 Varmen i kirken fungerer ikke tilfredsstillende. Jan bringer det videre til Flemming og det
håndteres derfra.
Karen/Birgit:
 Det nye Kirkeblad? Generel tilfredshed, men delte meninger om forsiden.
 Skrifttypen i bladet ændres til en type med ”fødder”.
 Menigheden opfordres til at komme med respons på bladet.
Kjeld:
 Energikonsulentens oplæg: Der er 4 mio. kr. i Provstiet, som man kan søge ind til så det er bare
om at komme i gang, der er virkelig penge at spare. Belysning både ude og inde samt på
graverkontoret skal ordnes samlet nu. Der indhentes tilbud og ansøgning sendes til Provstiet.
 Det ville være godt, hvis der ”altid” var lidt lys i kirken – ønske fra Karen m. fl.
 Louis har søgt sognebånd til Odense og er således ikke suppleant hos os mere.
 Der udfærdiges status over, hvad vi egentlig har i kirkens regi - på kontorer, graverhus,
kirkegård m.m.
 Møde i Provstiet i morgen m. oplæg vedr. fornyelse af kirkegårde. Jans flotte oplæg over vores
kirkegård tages med.
 Tilbud om en gratis koncert med Kaare Norge, iflg. Niels vil de ordne det hele selv. Det siger
vi ja tak til og det søges planlagt i oktober/november.
 TAK til de frivillige for det ekstra arbejde i forbindelse med julen og dejligt at Lone er tilbage.
6. Info vedr. lejeaftale med Kystcamping
 Kjeld har fortalt Heidi, at hun ikke har nogen problemer m.h.t. kontrakterne. Den aktuelle
kontrakt er klar til underskrift, når de nye indekstal er klar.
De plejer at blive udsendt i januar/februar.
7. Eventuelt.
 Grethes Nytårsønsker: En ordentlig brochure i stedet for den, der ligger i kirken samt nye
messehageler. Der var bred tilslutning til begge dele.
 Jeanie: Det går godt med strikningen af dåbsklude, mindst 10 strikkersker er i gang og der er
for nuværende strikket 12 klude.
 Lara sang utrolig smukt i kirken ved Julegudstjenesterne. Det vil være ekstra fint, hvis Lara
også vil synge til Nytårsgudstjenesten.
 Kjeld mindede igen om DABen.
 Orkideforening i kirken i forbindelse med Rosenfestivalen? De må gerne komme igen, men der
må ikke opkræves entre i kirken, ligesom evt. kirkelige handlinger SKAL respekteres.
 Mobilepay i Søndersø Kirke? Vi tager det op her hos os senere.
Jan:
 Hvordan gik det med det skæve bøgetra? Det må gerne fældes.
 CPR registret – må vi få adgang til det? Ja.
 Må de deltage i Kirkegårdskonferencen igen i år? Ja.
 Nye priser fra Provstiet er netop modtaget.
 Der havde ikke været problemer på Kirkegården i forbindelse med VM i cykelcross.
Næste MR-møde afholdes onsdag den 21. februar kl. 19.00
Mødet hævet kl. 19.20
Referent Jytte Madsen - 13.01.2018

