Beslutningsreferat af menighedsrådsmøde 2. oktober 2018

Fraværende: Rene deltog fra kl.19.28, Pia deltog fra kl. 19.39, Lone deltog ikke
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse punkt om revisionsprotokollat
Ansøgning om skærmbrille
2. Økonomi:
Tømrerarbejde (10 t) Bjarne Andersen v/Anna og Tilbud fra maler og murer v/Rene.
Der er lavet hvad der skulle så vidt Anna er orienteret. Vinduet ved depot kirkevej er ikke malet, idet det er
råddent. René har bedt om at vinduet bliver skiftet.
Dorte kan tilføje at ved præstegården er vindue i syd gavlen samt tilsætning ved dør ordnet og malet.
Toilet på kirkegård er også malet.
Tømrerarbejdet er der ikke kommet regning på endnu.
Malerarbejde ca. 30.000kr.
Murerarbejdet er besværligt, idet der skal stillads op, det er i dårligt stand på kapellet, overslag incl. moms
og stillads 69.000kr. Men der er ikke tid til at få det gjort i år fra firmaet. Det drejer sig om alle stilladserne.
Idet det er over 50.000kr. skal der findes et tilbud mere.
APV fra ansatte v/Bente.
Fra sidste APV ‐ Dækken til rengøringsvogn mangler Lone havde lovet at lave. Håndtag til redskaber ved
Anna er gået i sig selv.
Sikring af gravsten og synkning af grave. Gravsten er der i gang med at kigges på. Synkning / skrid af
gravsteder kan vi ikke gøre noget andet end at være opmærksom på.
Kalendermøder allerede iværksat aftalt at der afholdes op til julemåneden sidst i november, før påske, før
sommerferien og august
Delekalender/familiekalender skal bevares og bruges godt – godt arbejdsredskab.
Umiddelbart viser APV ikke noget iøjefaldende. Det er vigtigt at alle har fokus på dialog, det gode
samarbejde og at melde ting ud i god tid.
Skærmbriller – Anna har spurgt til om det er noget vi giver. Arbejdstilsynet skriver at hver dag mindst 2
timer skærmarbejde eller mere så skal vi som arbejdsgiver yde tilskud. Det er ikke fast 2 timer men nogen
dagen er det flere timer. Vi har ikke pligt til at betale for mere end standard stel + glas. Vi har hermed
bevilget Anna skærmbriller.
Revisionsprotokollat til godkendelse
Lis læste protokollat op fra revisionen samt eksterns regnskabsfører bemærkninger.
Det er hermed godkendt af menighedsrådet og skal underskrives af alle.
Lukket punkt:
Anmodninger om løntillæg v/Bente.
Arbejdsaftale m.v. til kirkesanger v/Bente.
Evt.
Dorte nævner transport af konfirmander til Tingagerskolen om torsdagen 18 personer. Dorte er ved at
undersøge med bus og pris.
3. Aktiviteter:
Onsd. 3.okt. kl. 19 syng efterår ind – opgaver v/Lis.
Lis orienterede. Dorte havde rykket for sange i søndags men de kom i dag.
Kirkegårdsvedtægt og skoven v/Rene.
Kirkegårdsvedtægter er ved at være på trappen – René er ved at redigere.
Skovdyrkeren er der skrevet til men ikke hørt noget.
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Kalkning af kirke og registrering Nationalmuseet v/Anne/Dorte.
Kalkning ‐ stillads er sat op. Graverne vil rense tagrender nu det er her. Der er nogle tagsten som er løse og
hvad med skotrender mm. nu der er stillads. Anna vil prøve at høre når murer/kalkningsfolk kommer, om
det er noget de kan sige noget om.
Nationalmuseet kommer og tager billeder 4‐5/10.
Tirsdag 9. okt. kl. 19 foredrag i kirken v/Dorte.
Kirkehøjskolen på midtfyn Erik Lindsøe ”skynd dig langsomt”.
Dorte efterspørger hjælp til opstilling af border kl. 15 eller kl. 18.
Landskabsarkitekt kl. 13 samme dag.
Lørdag 27. okt. kl. 13 Gospelworkshop m. konfirmander – opgaver v/Lis.
Kaffedamer er orienteret. Musiker er der styr på.
Evt.
1. søndag i advent i forsamlingshus er bestilt.
13/1‐19 låne ud til musik på midtfyn kl. 13‐17. De vil have adgang til egne toiletter – det kan vi ikke
efterlever. Dorte giver besked.
Bente spurgte til at fjerne gamle nyder fra hjemmesiden Dorte vil kigge på det.
Bente har via Lykke hørt om ny version til redigering af hjemmeside som Carsten har snakket om. Dorte vil
undersøge lidt nærmere.
Nøgle udleveret til ny børnekorsleder
Sorggruppe fra marts måned udbydes igen.
2. juledag har været afholdt som salmesangsgudstjeneste – Dorte har idé om at ændre gudstjenesten til
”lad julesorgens slukkes”. Hvis Dorte kan komme med lidt nærmere, så vil vi gerne tage stilling til det –
sættes på mødet i november.
Dorte foreslår Kim Larsen gudstjeneste evt. 27/1 drøft videre på kalendermøde inddrage organist.
4. Aktuelt:
Opstilling til menighedsråd m.v. – opgaver v/Rene.
Der mangler 1 til før der er fuldtallig. Dorte har to emner som hun vil prøve at kontakte.
Der er ikke kommet nogle yderligere lister fristen er overskredet.
René gør det sidste ved listerne klar.
Første møde afholdes 27.11.18 kl. 19 hvor både nye og gamle mødes og det nye konstituerer sig. Laura
bager kage.
Evaluering af markedsgudstjeneste v/Bente.
Bente orienterede om evalueringsmøde med ansatte. Vi har aftalt af der skal være køreplan i god tid, så vi
ved hvad der skal gøres og huskes. Undersøge mulighederne – dialog med markedsforeningen om deres
program, så vi ved hvad der er af arrangementer og så det ikke ligger oven i hinanden som vi i år oplevede
det.
Drøftelse af om det kan holdes andet sted. Men i kaffeteltet er der ikke noget fast underlag.
Nyheder fra Anna (sikring af gravsten).
Graverne er på kursus torsdag / fredag så der spørges til rivning om det må gøres lørdag. Ja, så må timerne
holdes fri en anden dag.
Lys på kirkegården er undersøgt da det gik ud. I den forbindelse er lamperne kigget nærmere på og de er
meget rustne – vi skal have vurderet, om det kan betale sig at male de lamper. Anna undersøger nærmere.
Granpyntningskursus blev der orienteret om. Gør hvad I synes og ved der er bedst. Det har graveren
menighedsrådets opbakning til.
Brændingsattester sendes på sikker mail. Disse sendes til Dorte. Anna har behov for dem. Dorte og Anna
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tager dialog om hvordan dette kan løses.
Sikring af gravsten tager vi på dagsorden i november. Anna har en artikel hun sender rundt som vi kan
orienteres os i inden.
Nyheder fra Dorte.
Intet
Nyheder fra Menighedsråd.
Intet
Evt.
Juletræs belysning borgerforeningen – næste møde.
Julefrokost hvad gøres? Drøftes på november mødet.
5. Eventuelt.
Brev fra Sct. Nicoliatjenesten.
Lis orienterede om brevet vi giver et tilskud på 500kr.

