
 

Dagsorden til Menighedsrådsmøde tirsdag 18.dec.2018 kl. 19 v/Anna & Birthe. 

—————————————————————————————————- 

Afbud: Dorte og Frede 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2.  Opsummering af valg til Menighedsråd: Formandspost, 
kirkeværgepost, gennemgå medlemsliste fra Laura, 
underskriftsberettigede v/Lis. 

Formand: Delt opgave mellem Maj-Britt og Lis. 

Kirkeværge: Frede vil administrere opgaven de første 3 mdr. December 2018, 
januar og februar 2019) og imellemtiden, kontakter Allan Jens Østbjerg, 
Kalkbrænderivej  ifht evt at kunne varetage opgaven fremefter. 

Medlemsliste gennemgået. 

Underskriftberettiget: Kasser Allan, Formand Maj-Britt og Næstformand Lis. 

Evt. ( ca. 20 min.)  

Intet under evt. 

3.  Økonomi: Vindue Kirkevej, materiel snerydning og tagsten kirke 
v/Anna & Frede. 

Vindue: ankommer 19/12 2018 

Materiel til snerydning: købt, betalt (20/12-18)og leveret. 

Tagsten kirke: Murer gået i gang med at skifte hvad der trænger mest mens 
stilladset står til kalkningen. Han mangler understrygning og gangbrædder 
endnu. 

 

     FAKK lønaftale Anna – underskrives - retur – kopi Henning. 

Godkendt fra Fagforeningen 

Pga den nye persondatalov er det pt ikke muligt at åbne 
Fortrolighedspostkassen ifht at kunne tilgå dokumenterne. 

Lis. Kontakter provstiet og evt. Folkekirkens IT ifht. dette. 
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     Digitale lægges elektronisk v/Landinsp. – betaling ?? v/Anna. 

Iflg. Provsten I. Dalsgaard skal det være menighedsrådet som betaler. 
Skovbo data skulle have lagt billederne ind, men nu skal landmålerne selv 
lægge det ind. Det koster menighedsrådet 5000 DKK. 

     Svar fra Provsti vedr. oprette opsparingskonto til kalkmalerier 
v/Frede & Allan. 

Under oprettelse i Nordea. Dette er godkendt fra provstiet 5/12 2018 

Evt. ( ca. 20 min.) 

Printeren: scanning til pc fungerer ikke. Pga printerkort er ved at brænde 
over. Der er tilsendt tilbud på to multimaskiner: 3000 DKK og 5000 DKK. 
Anna kontakter teknikeren ifht om scanningskortet har betydning for printer- 
og kopieringfunktionerne ifht om det er mere økonomisk blot at erhverve en 
ny scanner.  

Tøjbevilling til medarbejdere: Her-og-nu bevilling på 3000 DKK pr 
medarbejder, så tøj kan erhverves i januar, ifbm. januar-udsalg. Omhandler, 
graver, gravermedhjælper, kirkesanger og organist. Dette bevilliget af 
menighedsrådet. 

 

4.  Aktiviteter: Fastsætte mødedatoer 1.halvår 2019 v/Lis. 

Tirsdag d. 15. Januar (forplejning: Laura) 

Tirsdag d. 19. Februar(forplejning: Lone) 

Tirsdag d. 12. Marts (forplejning: Birthe) Henning Bakmand kommer. 

Tirsdag D. 9. April (forplejning: Lis) 

Tirsdag d. 14. Maj (forplejning:Maj-Britt) Henning Bakmand kommer. 

Tirsdag D. 11. Juni (forplejning: Allan) 

Intet møde i Juli. 

     Orientering fra møde i Provsti nov. 2018 vedr. fristift v/Lis. 

Kværndrup kirke er med i et forsøg med en prøveperiode indtil december 
2020 som fristift. Som bl.a. giver mulighed for samarbejde mellem de 
forskellige kirker. 
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     Musik på Midtfyn låner kirken til koncert med Alberte søndag 13/1-19 
kl. 15. 

Der skal være graver eller gravermedhjælper til stede, samt 
sikkerhedsansvarlige: Lis og Laura 

     Sønd. 27. jan kl. 10.30 Kim Larsen gudstjeneste med voksenkor. 

 

Evt. ( ca. 20 min.) 

Julepyntning af kirken må foretages fredag d. 21 december. 

Der spørges nogle kvinder i sognet om de vil deltage i pyntningen kl 14.30. 
kaffe efterfølgende. 

Buketter ifht Julestjerner?: Enighed om at beholde julestjernerne som pynt 
julen igennem. Buketter til nytår. 

Præsten informerer om Et lys pr. Gravsted. 

 

5.  Aktuelt: Nyheder fra Anna. 

Tilbud fra Søren Larsen på Lamper til kirkegården på: 39.500 eks. Moms 
gravearbejde eks. moms: 12.000 —> budgetønske til 2020, til Henning 
Bakmand uge 11. 

Kassen bag kirken, hvor der er indtag til fjernvarme: Problem med 
vandskade. Søren Larsen forslår Alu-kasse i stedet for den nuværende i træ. 
Alu-steel har givet et tilbud på: 24.500 eks. moms. (Incl. gravning, montering 
og dækning med tagpap).—> budgetønske til 2020, til Henning Bakmand uge 
11. 

Der ses på andre løsninger. 

Sikkerhed ifht gennemfald: Der laves midlertidig sikring af lågen, så der 
hindres gennemfald 

Julehilsen fra borgmesteren læst højt. 

     Nyheder fra Dorte. 

Intet. 
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     Nyheder fra kontaktperson (flexjob) 

Der er ansøgt Flexjob. Dette drøftet i det nye menighedsråd. På baggrund af 
beslutninger fra Menighedsrådsforeningen og Provstiet har et enigt 
menighedsråd besluttet at fastholde den tidligere beslutning om ikke at lave 
ansættelser i Flexjob. 

     Nyheder fra kasserer. 

Underskrifter: 

Vedr. Opsparingskonto til kalkmalerier. Menighedsrådet har Underskrevet. 

Fuldmagt til Onlineaftale for kasser. Underskrevet af 
menighedsrådsformanden og to vidner. 

Aftale med Frørup Andelskasse ang. værdipapirer. Menighedsrådet har 
Underskrevet. 

(Erhvervs-) Brugeraftale for netbank med Frørup Andelskasse. 
Menighedsrådet har Underskrevet. 

Aftale om kundeforhold. Menighedsrådet har Underskrevet. 

Udlevering og kvittering for nøgler til Graverhuset til Maj-Britt, Lone og Laura 

     Nyheder generelt. 

Intet  

     Nyhedsbrev fra Biskop. 

Læst højt. 

- Der kan med fordel besøges www.godtfrastart.dk som er en god indgang til 
menighedsrådsarbejdet. 

 

Evt. ( ca. 50 min. ) 

Dato til uformel sammenkomst for det nye menighedsråd samt personale:  

d. 15.januar 2019 kl 17-19. Lis laver invitation og sørger for smørebrød. Der 
vil efterfølgende være menighedsrådsmøde. 

6.  EVENTUELT (gennemgå graverhus med nye medlemmer) v/Lis 

udført. 
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http://www.godtfrastart.dk/


 

(ca. 10 min.) 
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