Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00
Mødt var:
Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen,
Jeanie Bruun, Karin Lundquist Hansen, Birgit Folden, Kirsten Nielsen, Jytte Madsen,
sognepræst Karen Holm Agersnap og kirketjener Lone Møldrup Pedersen, kirkeværge Henning Gammelgaard.
Afbud fra: sognepræst Bente Bisgård Thomsen og suppleant Grethe Ravn
Desuden deltog kirkepersonalet samt en tilhører.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referatet fra 21.06.2017
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Præsterne informerer siden sidst.
Karen – også på Bentes vegne:
(Ikke punktet ”kirkelige handlinger siden sidst” – I kan se det i kirkebladene løbende)
 Konfirmandindskrivning – på søndag. Ca. 35 udsendte breve = det antal ”bogense-sogne-børn” der er
på 7. årgang. Adskillige fra vores nabosogne, der ønsker at blive konfirmeret sammen med deres
klasse på Bogense skole frem for i bopælssognet. (foreløbig 6)
Struktur for konfirmandundervisning. Skolerne har fået lov ikke at skulle op på de tidligere og med
skolereformationen obligatoriske 35 timer, sådan at eleverne har fri kl. 14.10 både onsdag og torsdag
– hvor vi så har lagt konfirmandundervisningen.
Der bliver et tæt samarbejde om aktiviteter med Skovby-Ore-Guldbjerg og Grindløse-KlinteNr. Sandager.
 Ny skoleleder på skolen, Pia Brøndsted Jacobsen. Foreløbig rigtig god kommunikation med hende og
Agnethe, Bente og jeg skal mødes med hende for at ”sætte ansigt” på hinanden –
en god start på et fremtidigt skole/kirke samarbejde
 Kirkeblad. Som jeg har talt med Bente om, ser det ikke ud til at Grindløse-Klinte-Nr.Sandager er
interesseret i at have fælles kirkeblad. Efter der nu er afklaring på det, kan vi nu træffe en beslutning
- skal jeg opsige aftalen med Fynske Medier? (i morgen) og lave aftale med Birgitte Pliniussen fra
næste blad?
JA TAK sagde menighedsrådet.
 Reformationsfejring. Meget fin koncert/musikalsk billedfortælling med Dorthe Zielcke og Søren
Johannsen. Nu er der udkommet folder over alle arrangementerne. Det Ligger i våbenhusene og Lene
kan printe flere – det (Jeg synes, der bør være fælles finansiering af koncerten med de andre sogne i
provstiet – de har ingen udgifter til deres arrangementer i det store og hele. Der er jo også stadig
puljen i provstiet der er øremærket til reformations-fejrings- arrangementer? Vi kan vel godt søge
igen selvom vi har søgt én gang..)
JA TAK – Karen blev opfordret til at søge.
Næste fejring i Bogense er festgudstjenesten den 29.oktober med plantning af træ – Kirsten
orienterer/uddyber fra aktivitetsudvalget.
 I Domkirken på selve reformationsdagen tirsdag den 31. okt. kl. 19 er der festgudstjeneste for hele
Fyn!
 Kirkens døgn 8.-9. september – fælles program med ”Vestre Bogense”-nabosognene. Gunvor fra
Særslev har lavet fælles plakat, hvor også Stafet for Livet som et ”sær-Bogense-arrangement”
figurerer. De andre kirker i samarbejdet har også lokale ”sær-arrangementer”.
Så husk, vi er en slags medarrangører af koncert i Skovby den 8. og børneforestilling i Særslev
(efterskolen) den 9. – og vil måske overveje også at deltage i de aktiviteter. . . . .









Betaling ved vielse af udensogns-brudepar. Hvad skal der ske med pengene? Konto og formål?
Der er en konto til dette blev det klart under gennemgang af regnskabsmaterialet. Det er konto
118045 under 3100 kirkelige aktiviteter.
TILFØJELSE DEN 31. AUGUST: Jeg glemte at nævne et meget vigtig ”Siden sidst begivenhed”:
Den første weekend i august havde vi de mest storslåede rosenfestivalsdage i Bogense kirke, hvor
Orkidéklub Fyn udstillede, hvilket nok var grunden til, at der var endnu flere besøgende end tidligere.
Heldigvis var rosen-dekorationer også stærkt repræsenteret takket være Lones store arbejdsindsats!
Og heldigvis havde vi både et godt bryllup lørdag og en god gudstjeneste søndag, hvor ”festivalgæsterne” til sidstnævnte også var pænt repræsenteret
- og naturligvis skal de smukke sommerkoncerter også nævnes, som Kirsten heldigvis fik fremhævet 
Lions i Søndersø har bevilget kr. 10.000 til sorggruppens arbejde. Der afholdes 40-års jubilæums
reception den 2. september og donationen overrækkes der. Birgit deltager på vores vegne.
Dorthe oplyser, at beløbet føres på kontoen for diakonarbejde.
Der starter nyt hold i Sorggruppen den 10. oktober. Deltagerne har været meget glade for
Sorggruppen og flere nogle ønsker at fortsætte i en eller anden form. Det er jo positivt
Angående Stafet for Livet, så er alt klart. Vi har et af de største hold  . Vi er nu 22.


.
4. Økonomi – kvartalsrapport for 1. halvår 2017 skal godkendes inden 01.09.2017.
4 relevante bilag var medsendt dagsordenen
 Materialet gennemgået og drøftet. Kvartalsrapporten blev godkendt.

5. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
Kirsten/aktivitetsudvalget:
Kirsten har den 6/7 udsendt mail til os med referat fra Frivilligmøde samme dato. Her kan vi se alle de
aktiviteter, der arbejdes med. Det er imponerende. Der var ingen yderligere kommentarer.
Samarbejdsmøde den 19. september i Grindløse.
Julekoncert? Kjeld arbejder med det.
Sommerens koncertrække er gået godt.
Der skal plantes et æbletræ den 29. oktober – hvor mon det skal stå?
Birgit:
Har været til møde med kommunen angående tilgængelighed og offentligt toilet.
Cykelløbet i november: Mon tilskuerne invaderer kirkegården? Det vil blive kontrolleret.
Dorthe/Bygningsudvalget:
Der er varslet syn af Kirke, Teglgaard og Præstebolig torsdag den 14/9 kl. 13.00
Porte v. kirken og vinduer er malet. Taler om yderlige tiltag ved synet.
Henning:
Er det stadig aktuelt med en rampe i kirken til brug ved altergang: Ja det er det helt bestemt.
Kjeld:
Ros til Birgit for indstillingen af Klaus som kandidat til årets Havfruepris. Tillykke til Klaus med prisen.
Der er p.t. 2 flagstænger ved kirken. Den ene eventuelt til Turismens venner? Fundamentet bliver
stående.
Valg til Provstiudvalget afholdt i uge 34. Kjeld fortsætter 4 år mere. I udvalget er 3 store og 2 små kirker
repræsenteret.
Mette Bock har godkendt Fyens Stift som fristift. Det giver bl. a. ret til at forsøge forskellige tiltag,
der er mindre bureaukratiske. Man kan læse mere på DAP’en.
6. Information fra kirke-/kirkegårdspersonalet.
Lone:
Har været til MUS samtale.
Tak fra de frivillige for roserne.
Jan:
Fremviste interessant oplæg vedr. udvikling af kirkegården. Det blev drøftet og menighedsrådet
anbefaler oplægget til forevisning for provstiudvalget.
Menighedsrådet opfordres til at besøge kirkegården og vurdere det bøgetræ, man overvejer at fælde.

7. Kørsel fra Møllehaven til Søbo
 Drøftet i.h.t. Karens mail af 16.08.2017. Der er delte meninger om, hvor udgifterne til dette bør ligge,
men man mener, det er en opgave, der bør løses.
Jytte undersøger, om Frivilligcentret eventuel har én, der kan/vil påtage sig denne kørsel.
8. Eventuel repræsentation fra Bogense Menighedsråd i Bestyrelsen for det fælles Regnskabskonter
 Dorthe indstilles til denne post.
 Regnskabsfører Susanne Andersen fra det fælles regnskabskontor bliver vores administrator for
Skovsbo.
9. Eventuelt
 Stift + Landemode den 30. september i Domkirken. Man kan melde sig til på Fyens Stifts hjemmeside.


Spørgsmålet om anskaffelse af nye Højskolesangbøger + tillæg til salmebøgerne ”de 100 salmer”
drøftedes igen. Karen fik forskellige forslag til evt. finansiering: evt. dellevering – søgning af fonde.

10. Lukket punkt
Referent Jytte Madsen
08.09.2017

