Referat af Menighedsrådsmøde
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var: Karen Holm Agersnap, Bente Bisgård Thomsen, Dorthe Aarøe, Karin Lundquist Hansen,
Birgit Folden, Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Jytte Madsen, Lone Møldrup Pedersen..
Afbud fra: Marianne Poulsen, suppleant Grethe Ravn. Kjeld Bruun nåede ikke frem p.g.a. møde i provstiudvalget.
Der var 2 tilhørere: Bodil og organist Klaus.
Karen deltog i punkterne 1, 2, 3, og 6.
Birgit ledede mødet p.g.a. Kjelds fravær.

Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referatet
 Referatet fra MR-mødet 21.02.2018 godkendt uden bemærkninger.
3. Præsterne informerer siden sidst
 Karen havde undersøgt konsekvenserne for os omkring den evt. kommende lockout.
Konfirmationerne må gennemføres uden musik, da Klaus vil være omfattet af lockouten.
Lone har meldt sig ud af sin fagforening og vil kunne fungere som normalt.
Situationen følges og evt. problemer må løses bedst muligt.
 Karen havde været glad for minikonfirmanderne og havde samme opfattelse som den,
vi havde protokolleret på sidste møde.
 Bente meddelte, at sorggruppen er ved at være færdig – der have kun været 3 – 4 deltagere
denne gang.
 Sorggrupper i fremtiden? Der er stadig penge i vores budget.
 Turnusordningen mellem præsterne var blevet ændret til det positive, hvilket der er tilfredshed
med.
4. Økonomi (godkendelse af årsregnskab 2017)
Regnskabet er medsendt dagsordenen.
 Dorthe gennemgik det væsentlige i regnskabet, der ser noget bedre ud end for 2016.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 29.323,42 imod budgetteret ÷ kr. 10.850.
Det må siges at være positivt og regnskabet blev godkendt.
5. Siden sidst/info fra div. udvalg
Dorthe/(Henning)
 Der gennemføres nu en ordentlig løsning i forbindelse med den nye vask i bordpladen i
våbenhuset.
 Der anskaffes nye hvidevarer til præsteboligen.
 Rampen til koret SKAL være klar senest 1. september af hensyn til et bryllup, hvor der er
behov for den.
Kirsten
 Frivilligmøde afholdt – nu med lidt mad, inden man går hjem. Det var en god ide.
 Spaghettigudstjeneste: Der var ingen tilmeldte. Der havde været lidt misforståelser m.h.t.
tilmeldingsordningen. Den fastholdes dog og der gøres opmærksom på det i Kirkebladet.
 Sogneudflugten til Lyø 5. juni: Der er allerede 50 tilmeldte og det er max. antal. Kirsten
opretter en venteliste. Der blev allerede 2 skrevet på i aften.

6. Kirkebladet
 Der er ikke tilfredshed med det nye layout.
 Birgitte inviteres til førstkommende møde i bladudvalget.
7. Eventuelt
 Birgit gjorde opmærksom på, at vi er forpligtigede til at afholde et Menighedsmøde hvert
forår, bl. a. for at drøfte kommende ønsker til budgettet. Planerne for kirkegården kunne evt.
præsenteres her. Mødet søges afholdt i forbindelse med MR-mødet i maj måned og detaljer
drøftes på vort næste MR-møde.
 Med baggrund i en artikel i Kristeligt Dagblad bragte Birgit spørgsmålet om evt. gratis
gravsteder op. Dette tages op til drøftelse på et senere tidspunkt.
8. Eventuelt.
 Dato for næste MR møde er onsdag den 18. april kl. 19.00

Mødet hævet kl. 21.20

Referent Jytte Madsen
24.03.2018

