Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. august 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var:
Afbud fra:

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

Jan Hald og Klaus Andersen deltog i mødet.

Kjeld bød velkommen og ønskede Karen velkommen tilbage efter hendes sygdomsperiode.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
• Vedr. punkt 9 gjorde Kirsten opmærksom på, at det var et Aktivitetsudvalgsmøde der var
afholdt den 3. juli – ikke et Frivilligmøde. Ellers ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra 16. maj 2018
• Referatet godkendt.
3. Præsterne informerer siden sidst
Karen orienterede således:
• Status vedr. sygemelding:
Jeg er nu tilbage på fuld tid, men med reduceret antal kirkelige handlinger indtil den 20.
september
(Mattias Skærved er vikar for Grindløse/Klinte og Nr. Sandager, så han tager samme kvote af
kirkelige handlinger som Bente hidtil – herunder bryllupper)
Tak for blomster, tanker og søde ord under mit sygefravær!
• Planer for aflastning efter stress-sygemelding (kort sammendrag af det oplæste oplæg):
Konfirmander – det ene hold skal igen undervises af Grindløse-Klinte præsten.
Kirkeblad og hjemmeside. Begge dele vil jeg af med som arbejdsopgaver. Vil sende
præsteindlæg og gudstjenesteliste og arbejde med kirkeblads/hjemmeside/PR beslutninger
til alm. MRmøder og aktivitetsudvalgsmøde, men ikke sidde i PR udvalg.
Handling vedr. ledelseskompetencer Jeg skal have besked om arrangementer, som kirken
reserveres til – jeg sørger for kalenderansvarlige i kirkepersonalet får besked.
Præstesekretæren skal havearbejdsvilkår, så hun stadig kan nå opgaver for mig
• Konfirmander – indskrivning på søndag. To hold oprettes, hvoraf Grindløse/Klinte præsten
underviser det ene (p.t vikar Mattias Skærved) og jeg det andet. Opstart onsdag den 12. og
tors.d.13.sep. kl. 14.15-15.45 i Teglgården og i et vist omfang også kirken.
Undervisningen tilrettelægges sammen med Mattias – skal mødes på tirsdag. Overvejer nyt
klassesæt til konfirmandundervisningen.
Projektor – har talt med Dorthe om, at jeg kan indhente tilbud fra Lars Ladegaard
De forskellige emner blev drøftet.
4. Økonomi
Kvartalsrapport per 2. kvartal, budgetformål samt kontospecifikation er medsendt dagsordenen.
• Budgetformål blev gennemgået og drøftet.
Dorthe synes, økonomien overvejende ser godt ud og pointerede endnu engang, at vi skal
være påpasselige og regnskabet behandles som et husholdningsbudget. Midlerne skal
strækkes!!
• Kjeld oplyste, at Provstiets samlede gæld er nedbragt fra 18 mio til 5 mio over de seneste 6 år.

5. Evt. fremtidigt samarbejde med Klinte/Grindløse- og også Nr. Sandager Menighedsråd
• Kjeld og Birgit har deltaget i møde med biskop, provst samt de 3 menighedsråd. Et positivt
møde og alle ser frem til samarbejdet.
• Der blev udarbejdet stillingsopslag på præstestillingen i Grindløse/Klinte. Det ser godt ud.
• Fremtidige samarbejdsformer/-muligheder drøftes på næste MR-møder.
6. Lone har ønsket et punkt på dagsordenen
Lones ”småting” drøftedes:
• Opmærksomhed til Anna Kathrine – OK
• Rampen i kirken er endelig færdig og afprøvet i søndags. Den er virkelig god.
• Infofoldere i Kirken moderniseres. MR foreslog at Lene forestår dette og at de gøres klar til
næste år.
• Rosenfestivalen i Kirken: Skuffelse over hjertet, roserne var visne og Lone og Kirsten havde
udskiftet roserne. Orkideerne drøftedes – og efter 2 år vil vi gerne arrangere noget andet.
Klaus: Koncert søndag aften er ikke nogen god ide, også det nytænkes.
• Personalet er glade for, at Karen er tilbage.
• Dorthe er nyansat til rengøring og Anne varetager det kirkelige.
7. Menighedsmødet 15. september kl. 14.00
Jan Hald vil orientere under dette punkt.
• Plan for omlægning af kirkegården:
En stor planche er under udarbejdelse over både det gamle og det nye.
Både Anne og Jan vil være til stede på mødet og vil gerne modtage input fra gæsterne.
• Andre emner der kan drøftes: Diakoni oplæg, kirkeblad, begravelsestakster, gratis begravelser
og urnenedsættelser, kulturelle/kirkelige aktiviteter m.m.
• Vi starter kl. 14.00 og hele arrangementet foregår på kirkegården og i kirken.
• Kjeld kontakter Avisen med henblik på et indlæg vedr. arrangementet.
• Ansvarsfordelingen vedr. usikre gravminder:
På gravstederne er det ejerne, der har ansvaret.
På lapidariet er det os, der har ansvaret og der er et par stykker, der bør ses på.
Jan undersøger mulighederne for renovering.
• Proceduren for misligholdte gravsteder drøftedes, så Jan kan agere.
• Der blev nikket ja til anskaffelse af ny fejemaskine. Den gamle er 18 år og er udslidt.
• Kantskæreren skal også fornyes – der arbejdes på evt. fællesskab med Otterup.
8. Kirkebladet
• Første korrektur for kommende blad er på plads og indtil videre ingen problemer.
MR anmoder om, at omtale og billede af Peter AG gøres mere iøjnefaldende.
• Kjeld retter henvendelse til spejderne vedr. den tidligere mangelfulde omdeling .
• Fremtidige kirkeblade:
Det foreslås at Lene står for udarbejdelsen. Der tildeles flere timer og der udarbejdes
arbejdsbeskrivelse for Lene.
Kjeld tager kontakten.
9. Siden sidst – info fra formanden - info fra div. udvalg
Herunder evt. drøftelse af Kirstens referat fra Frivilligmøde 3. juli, udsendt af Kirsten 3. juli.

Forskellige aktiviteter drøftedes:
• Peter AG er engageret til sangaftenen den 23. oktober.
• Fortæring til høstgudstjenesten 16. september drøftedes og blev besluttet.
• Pizzagudstjenesten tirsdag den 4. september kl. 17.30 gennemføres.
• Luciaoptog søndag den 2. december gennemføres, hvis Uffe mener, det er muligt.
• Karen vil gerne have det.
• Sorggruppe er ikke aktuel i efteråret, men vi forventer opstart igen i det nye år.
• Per Nielsen er engageret til julekoncerten.
• Birgit indrykker fælles annonce for: Pizzagudstjeneste, høstgudstjeneste og menighedsmøde.
10. Eventuelt
• Jeanie havde et spørgsmål vedr. rengøring.
11. Lukket punkt
Mødet hævet kl. 22.20
Dato for næste MR møde er onsdag den 10. oktober kl. 19.30
Referent
Jytte Madsen

