Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var:
Afbud fra:

Kjeld Bruun, Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen,
Jytte Madsen, suppleant Grethe Ravn samt præstevikar Anne Kathrine Rafn Hauge.
Karin Lundquist Hansen, Marianne Poulsen, Lone Møldrup Pedersen samt
sognepræsterne Karen Holm Agersnap og Bente Bisgård Thomsen.

Der var 2 tilhørere.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen
2. Godkendelse af referatet fra 16. maj 2018
 Referatet godkendt, dog havde Birgit gerne set, at det fremgik, at hun ikke længere står for
Kirkebladet.
3. Præsterne informerer siden sidst
Anne Kathrine orienterede under dette punkt:
 Dejligt at Karen er delvist tilbage. Karen indbydes til MR-møde 22. august. Derudover skal der
indtil videre ikke sendes noget til hende, kontakten foregår via Anne Katrine.
 Mattias Skærved er ansat som vakancevikar i Grindløse fra 1. august til formentlig 1. november.
 Anne Kathrine bliver i Bogense til 1. september.
 Anne Kathrine står for udarbejdelse af gudstjenesteliste.
 Der mangler skabe til Arkivering. Henning arbejder med det og Kjeld følger op.
 Tidspunkter for gudstjenester drøftedes, med de udfordringer det kan give, når 2 sogne skal
samarbejde.
4. Økonomi
Udkast til budget 2019 er medsendt til drøftelse og godkendelse.
 Det foreløbige budget 2019 blev gennemgået og godkendt. Er afleveret den 13/6-18 kl. 1304.
 Udgifter i forbindelse med den nye graverstilling og eventuelle omrokeringer kendes endnu ikke.
Dette tages op på næste møde.
 Graverstillingen opslås nu med tiltrædelse formentlig 1/10. På grund af kirkegårdens størrelse
igen som en tjenestemandsstilling.
 Der er afsat kr. 189.000 til diakonal virksomhed og provstiet skal ansøges ved frigivelse af
beløbet. Der skal udarbejdes en plan for dette i samarbejde med Helle Christiansen, Samvirkende
Menighedsplejer. Dette tages op som et emne.
5. Siden sidst – info fra formanden - info fra div. udvalg
Herunder evt. drøftelse af Kirstens referat fra Frivilligmøde 16. maj, der tidligere er udsendt.
Kjeld:
 Orienterede om tyveriet af indsamlingsblokken og meddelte, at den d.d. var fundet i
branddammen i Otterup, stærkt medtaget. Nationalmuseet høres, med henblik på
istandsættelse.
 Når kirken er lukket, må vi gerne have overvågning på. Drøftes i provstiet, om der evt. kan
laves noget fælles.
 Dejlig mail vi har modtaget fra Bente.

 Samtale med formanden for Klinte/Grindløse menighedsråd og Kjeld håber, at vi fortsat kan
samarbejde godt med dem. Der bør forsøges etableret en samarbejdsaftale.
 Provstimøde i næste uge. Havde været på rundtur i går til de kirker, der er blevet/skal renoveres.
Kirsten:
 Pilgrimsvandringen var gået godt. 10 deltagere fra os og 10 fra Klinte/Grindløse.
 Sogneudflugten til Lyø havde været en STOR succes.
6. Menighedsmøde
 Afholdes alligevel ikke i forbindelse med høstgudstjenesten men fastsættes til lørdag den
15.09.2018 kl. 14.00 i kirken.
 Emner: Plan for omlægning af kirkegården, diakoni oplæg, kirkeblad, gratis begravelser og
urnenedsættelser.
 Husk Anna Kathrine har deadline den 10. august i forhold til kirkebladet.
7. Kirkebladet
 Birgit står fremover ikke for kirkebladet, men deltager i gruppen.
 Der var igen frustrationer i forbindelse med det netop udkomne blad. Dorthe havde på sin
hjemadresse fået et blad, hvor nogle sider var helt forkert sat op og ulæselige. Hvor mange,
mon der ellers har modtaget den udgave???
 Omdelingen fungerer stadig ikke tilfredsstillende.
8. Eventuelt
 Hjemmesiden drøftedes – den trænger i den grad til en opdatering!
 Datoer for menighedsrådsmøder i sidste halvår 2018 aftaltes til:
Onsdag 22. august, onsdag 10. oktober, onsdag 14. november. Alle dage kl. 19.30 i Teglgården.
 Der er afsked for Flemming fredag 10. august kl. 9.00 i Teglgården.
9. Lukket punkt
Mødet hævet kl. 21.50
Dato for næste MR møde er onsdag den 22. august kl. 19.30

Referent
Jytte Madsen

