Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i Teglgården
Mødt var: Kjeld Bruun, Birgit Folden, Marianne Poulsen, Jeanie Bruun,
Kirsten Nielsen, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen samt suppleant Grethe Ravn.
Afbud fra: Karen Holm Agersnap, Bente Bisgård Thomsen, Dorthe Aarøe og Karin Lundquist Hansen

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referat af mødet 10. januar 2018
 Referatet godkendt uden bemærkninger
3. Præsterne informerer siden sidst
Ingen af præsterne var til stede.
 Lone: Godt arrangement med minikonfirmanderne – 21 søde børn.
 Kirsten og Lone: Arrangementet i Kirkehøjskolen 20/2 var gået rigtig godt. 16 – 18 deltagere.
Der er udstilling i kirken.
 Kirsten: Fastelavn var gået rigtig godt med i alt 56 deltagere.
 Statistik over kirkelige handlinger siden sidst eftersendes dette referat.
4. Økonomi
 Vores andel til maleriet af biskoppen er nu betalt.
 Refusionen vedr. renovering af kirken er på vej til os nu.
 Indenfor 2 måneder SKAL der være opsat en håndvask i sakristiet.
5. Kirkebladet
 Oplægget til næste blad blev gennemgået og drøftet. Birgitte kontaktes angående diverse
justeringer inden bladet går i trykken.
 Kjeld tager en snak med Mads Gitz Thingholm angående uddeling af bladet. Det fungerer
stadig ikke tilfredsstillende.
6. Nyt fra formanden – herunder
Sangbøger til koret med stor skrift
 De kan anskaffes. Det drejer sig om 6 stk. af Højskolesangbogen.
Kontrakten med Bogense Kystcamping
 Kontrakten er nu skrevet og er klar til underskrift. Den er opdateret i forhold til indekstallene
og forlænges til 30.09.2023.
Info fra provstiet
 Gravermøde i provstiet 21/2 med alle graverne og konsulenten angående fremtidens
kirkegaard. Her står Bogense godt.
 Bør kirkegårdene opmåles? Det er længe siden, det har været gjort.
 Provsten kommer og kikker på dem skæve bøg, om den kan fældes.
 Det går godt i provstiet.


Dorthe og Henning bedes NU indsende ansøgning til provstiet angående energibesparende
foranstaltninger på kirkegaard og i graverhus, så arbejdet kan komme i gang.



Inden dette års konfirmationer skal Lars Anthonsen male i våbenhuset.

7. Information fra div. udvalg
Evt. spørgsmål/kommentarer til Kirstens referat af aktivitetsudvalgsmøde udsendt 30. januar 2018
 Der udskrives konkurrence ”hvad skal kirkekoret hedde” via kirkebladet og evt. facebook.


Spaghettigudstjenester. Eventuel tilmelding drøftedes igen og menighedsrådet besluttede, at
der fremover skal være tilmelding – evt. via Facebook.



Menighedsudflugten til Lyø er en rigtig god ide.



Der er frivilligmøde 22/2 og et eventuelt nyt medlem af frivilligkorpset deltager.



Marianne og Lone planlægger dette års udflugt for menighedsråd og personale. Planlægges til
sensommeren.

8. Eventuelt.
 Dato for næste MR møde ændres fra onsdag den 21/3 til torsdag den 22. marts kl. 19.30

Mødet hævet kl. 20.30

Referent Jytte Madsen
23.02.2018

