Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 18. april 2018 kl. 19.30 i Teglgården
Mødt var: Kjeld Bruun, Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Karin Lundquist Hansen, Marianne Poulsen,
Jeanie Bruun, Kirsten Nielsen, Lone Møldrup Pedersen, Henning Gammelgaard, Jytte Madsen
Afbud fra: Sognepræsterne Karen Holm Agersnap og Bente Bisgård Thomsen, suppleant Grethe Ravn.

Dagsorden:
 Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
 Der efterlystes et lukket punkt. Dette blev tilføjet som punkt 10.
 Mødetidspunktet 19.30 drøftedes og dette indføres som fast mødetidspunkt fremover.


Godkendelse af referatet
 Referatet fra MR-mødet 22.03.2018 godkendt uden bemærkninger.



Præsterne informerer siden sidst
 Ingen præster var til stede – Karen sygemeldt og Bente ferie.
 Kjeld orienterede om situationen i forbindelse med Karens sygdom. Sognepræst Johannes
Nissen har ansvaret indtil 1. maj, hvor der tiltræder en vikar. Hvem vides ikke endnu.
 Der havde 18/4 været et godt informativt personalemøde, hvori også Johannes Nissen deltog.
 Der er styr på konfirmationerne.



Økonomi
Budget 2019 - energitilskud Dorthe og Kjeld:
 Bogense Provstiudvalg havde den 11/4 afholdt indledende budgetsamråd i Grindløse med
deltagelse af Dorthe og Kjeld.
 Honorarer fortsætter som hidtil. Foreløbig driftsudmelding for Bogense ca. 2.6 mio.
 Provstiets anlægskonsulent Thomas Brooksby havde allerede vist sit værd.
 Provstiets nye personalekonsulent Kim Kolding havde været og præsentere sig.
 Tidl. kirkegårdsleder Tommy Christensen fra Svendborg havde haft et indlæg vedr. fornyelse
af kirkegårde. Provstiets kirker kan trække på ham og han kommer snart til os.
Budget 2018
 Der skal holdes øje med budgettet. Planen er, at vi skal komme ud af 2018 med et overskud på
kr. 37.000.
 Bespisning til bl. a. kirkekaffe drøftedes. Man bør se på pris/mængde, inden man bestiller og
det blev aftalt, at traktementerne reduceres.
 Grindløse skal betale for kørsel samt bespisning til sogneudflugter. Dorthe følger på
proceduren.
 Tilskudspulje på kr. 200.000 til energibesparende foranstaltninger. Henning og Dorthe er i
gang.
 Torsdag den 3. maj kl. 14.00 er der bygningssyn (formentlig på alle 3 bygninger).



Siden sidst/info fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden.
Herunder evt. kommentarer til Kirstens referat fra aktivitetsmøde 10.04.2018
 Grill arrangementet den 20. juni aflyses.
 Priser til kommende sommerkoncerter drøftedes. Pris til den 11. juli med den japanske sopran
aftaltes til kr. 100. Alle andre koncerter kr. 50.Gratis for under 18-årige.
 Kirsten spørger Klaus, hvor mange der forventes til korstævnet den 10. maj.
 Klaus og Uffe aftaler fordeling af opgaverne i forbindelse med høstgudstjenesten den 16.
september..

Kjeld:
 Der er kommet brev ud om, at det er gratis at blive begravet i hele provstiet, både kiste- og
urnebegravelser.
 Der er afsat 15 timer i provstiregi til diakoni opgaver.
 Budgetrammerne ser OK ud hele vejen rundt.
 Den underskrevne kontrakt med Bogense Kyst camping er nu kommet retur.
 Fastsættelse af dato for MR-møde i august: Onsdag den 22. august kl. 19.30
6. Babysalmesang
Jeanie:
 Der er p.t. ikke så mange deltagere. Lara holder pause i juni, juli og august.
Lara har oprettet ef facebook gruppe.
 Kjeld tager emnet op med provsten, bl. a. med henblik på eventuelle samarbejder.
7. Planlægning af kirkens kommende aktiviteter.
 Afholdelse af åbent menighedsmøde drøftedes. Hvilke aktiviteter?
Kirkegårdsudvikling, gratis begravelser, diakoniarbejde, mini konfirmander, kunne være
emner. Søges afholdt sidst i september.
8. Kirkebladet
 Der er IKKE tilfredshed med bladet.
Birgit indkalder til møde med Birgitte snarest og senest den 9. maj. Lene, Kjeld og Birgit
deltager.
9. Eventuelt
 Lone: Eventuel udskiftning af de ekstra stole, vi har i kirken? Kjeld og Lone arbejder med det.
 Jytte erstatter Lone i arbejdsgruppen for planlægning af MR udflugt.
 Dorthe og Kjeld: Klaus har meddelt, at flyglet trænger til renovering.
10. Lukket punkt
Mødet hævet kl. 21.45
Dato for næste MR møde er onsdag den 16. maj kl. 19.30

Referent Jytte Madsen
23.04.2018

