
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. December 2019 kl. 19 

Inden gudstjenesten 1. søndag i Advent konstituerede menighedsrådet sig 
efter lov om menighedsråd §11 som følger: Formand Maj-Britt Storm, 
Næstformand Lis Pedersen, Kasserer Allan Nielsen, Kontaktperson + Sekretær 
Laura Jakobsen og Praktisk Hjælp Birthe Heileskov. 

Afbud fra Laura 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi  
- Renovering af Præstegård efter syn: 
Maling næsten færdig, køkken næsten færdig, lille toilet næsten færdig, gulv 
lægges inden jul. 
Ovn bestilles.    

- Fugning af kapel og lamper til kirkegården 
Lamper bestilt og betalt 
Tilbud på fugning indhentes 

- Maskiner  
Løvblæser indkøbt 

3.  Aktiviteter  
- Aftale om møder for 1. halvår 2020: 
 14. januar 2020 kl. 19 (Maj-Britt) 
 18. februar 2020 kl. 19 (Allan) 
 10. marts 2020 kl. 19 (Lis) incl. Henning B 
 1.april 2020 Orienterende møde vedr. ansøgninger til præst 
 7. april 2020 kl. 19 (Birthe) 
 12. maj 2020 kl. 19 (Laura) incl. Henning B 
 9. juni 2020 kl. 19 (Anna) 

- Godkendelse af tidsplan til genopslag af præstestilling: 
 Godkendt 

- Julekoncert 11. december: 
Der kommer 15 børn til koncerten. Laura har indkøbt gavekort til børnene 

- 15. januar frokost for koret i konfirmandstue 
Lis arrangerer. 
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- 15. januar fyraftensmøde med biskop fra 17-20.30 I Nr.Lyndelse Kirkesal - 
debat vedr. det fremtidige liturgiarbejde: 
Mattias og Maj-Britt deltager 

- 29. januar konfirmandtræf i Odense: 
Anna deltager og mindst 2 forældre. Bus bestilles af Anna 

- 29. februar Gospelworkshop Kl. 13-17: 
Margit og Sonja - forplejning 

- 1. marts Fynbokoret deltager i den almindelige gudstjeneste 

- 8. marts indsamling til folkekirkens nødhjælp (Mattias har gudstjenesten): 
Opgaver: Bages boller, orientere konfirmander, smøre boller, varme kakao og 
opgøre indsamling. Lave skema til opgørelse af mobilepay. (aftales på 
kommende møde) 

- 18. marts Syng foråret ind: 
Opgaver: Lis bestiller kage og forsamlingshus. 

- Kværndrupugen - kirkegårdsvandring: 
Der arbejdes videre med ideen.  

4. Aktuelt 

Nyt fra Maj-Britt  
- Forslag til fremtidige musik- og foredragsarrengementer 

Nyt fra Lis 
- Nationalmuseets bog om Kværndrup Kirke er udgivet og den ser godt ud. 
Prøve at arr. en aften hvor bogen fremlægges. 
- Nye frekvenser til det trådløse mikrofon-anlæg 
- Der strikkes dåbsklude og fra den 1. 1 2020 vil de blive uddelt til dåben.  

Nyt fra Allan 
- Orientering vedr. afregning af el og varme af præstebolig.  
- Nordea indfører minusrenter. Allan rådfører sig med provstiet. 

Nyt fra Henning  

Nyt fra Anna/Jonas 
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- Ferieønsker fremlægges 
- Der er indkommet Julehjælp-ansøgninger 
- Pynt af kirken. Kirken pyntes fredag/mandag. 
- Familekalender - Cecilie får adgang til ajourføring af børnekorsoplysninger  
- En af mikrofonerne i kirken er defekt - reparatør tilkaldt 
- Telefonsvarer til kontoret skal justeres 
- Fremtidig samarbejde med andre sogne blev præsenteret på Erfa-møde 

Nyt fra Mattias 
- Konfirmationstider, Store Bededag 9.30 og 11.30, søndagen efter kl.10.30 
- Præsteudflugt til Palæstina 10. - 16. maj 2020 

5. Eventuelt 

Intet.  

6.  Underskrifter 
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