
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. Januar 2020 kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi  
- Renovering af præstegård efter syn 
Håndværkerne næsten færdige i præstegården. Kun småting tilbage. Om et par 
uger er de formentligt færdige. 

- Fugning af kapel 
Da fugningernes skader virker mere omfattende end som så og fugerne meget 
smalle, og muligvis vil blive nødvendigt med udskiftning af alle fuger, aftaler 
menighedsrådet at rette henvendelse til provstiet ifht at få en sagkyndig til at 
komme med et forslag. Dette gøres ved økonomimøde ultimo januar. Så vi kan 
lægge et mere præcist budget og plan søgning af midler til reparationen. 

- Lamper på kirkegården 
Bestilt og betalt. Afventer vejr til nedgravning. 

- Maskiner 
Nye rivetænder indkøbt. Ellers intet. 

- Bog om Kværndrup kirke fra Nationalmuseet.  
Indkøb til de ansatte, til præstekontoret, til organistens skab, til bordet i 
kirken og til menighedsrådet. Allan tjekker om der er tilbud ved merkøb. Ellers 
bestilles 10 stk. 
Nationalmuseet vil meget gerne komme og fortælle om bogen, men skal 
bestilles.  Vi laver en aktivitet med dette. Følges op på dette på kommende 
møde. 

3.  Aktiviteter 
- 15. Januar 2020 frokost for koret i konfirmandstuen (Lis arrangerer) 
- 15. Januar 2020 fyraftensmøde med biskop fra 16.30-20.30 i Nr Lyndelse 

kirkesal - debat vedr. Liturgiarbejde. (Mattias og Maj-Britt deltager) 
- 28. Januar 2020 (rykket fra onsdag d. 29. Til tirsdag d. 28. )konfirmandtræf 

i Odense. Opgaver:  
Anna deltager og mindst to forældre(Mattias ) 
Anna bestiller bus (er ændret efter dato er rykket) 
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- 29. Januar 2020 møde i kirkeladen i sdr. Nærå kl 19 for formand og 
kontaktperson. 23. Januar kommer dagsorden. (Lis deltager. Afventer om 
Maj-Britt og Laura kan) 

- 19. Februar 2020 embedsbeskrivelse til stiftet. Laura sender mail til Simon 
Jylov og Mette Sauerbær ifht deres erfaringer med at bo og virke på egnen. 

- 29. Februar 2020 Gospelworkshop kl 13-17. Opgaver: 
Margit og sonja står for forplejning. 
Konfirmanderne deltager og Mattias sender besked til forældrene ifht 
deltagelse. Der bør oprettes en begivenhed på Facebook ifht tilmeldinger, så vi 
ved hvor meget traktement der skal laves. Laura adspørger Lykke om hun vil 
oprette denne. 

- 1. Marts 2020 Fynbokoret deltager ca 50 personer i den almindelige 
gudstjeneste 

- 8. Marts 2020 Indsamling til folkekirkens Nødhjælp - Opgaver: Overføres til 
næste møde 

Mattias: gudstjeneste 
Bage boller: Lis kontakter Pia 
Printere konfirmanderne om dagens aktivitet: 
Smøre boller, varme kakao, lave kaffe: 
Opgøre indsamlingen: Allan og Lis 
Lave skema til opgørelse over MobilPay: 

- 18. Marts 2020 Syng Foråret ind. Opgaver: Overføres til næste møde 
Bestiller forsamlingshus og kage: Lis 

- Kværndrupugen (uge 19, 2020):  
- Onsdag 6. Maj 2020 Kirkegårdsvandring om aftenen. Mogens, den 

forhenværende graver og Anna har aftalt at stå for dette. Anna kontakter 
Inge Eriksen.  

4. Aktuelt 

Nyt fra Maj-britt  
Intet  
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Nyt fra  Lis 
Nytårsbrev fra provstiet læst op. 
Oreinteringsmøde til menighedsrådsvalg d. 12. Maj. 2020  
Valgforsamling til menigsrådene 15. September 2020 
Årsoversigt over møder i 2020, orienteret herom. 
Jule- og nytårshilsen fra biskoppen læst op. 

Der er oprettet en politianmeldelse på stjålet sliske/dørkplade (1x1,60 meter) 
til containeren. 
Der anskaffes en ny. 

Nyt fra Allan 
Nordea indfører minusrenter og Allan her derfor kontaktet Frørup Andelskasse 
for et par konti. Der arbejdes videre med dette. 

Nyt fra Henning  
Intet 

Nyt fra Anna/Jonas 
Ang. Skoven: Trolle har markeret og Jonas/Trolle er gået i gang med at fælde. 
Der er givet tilladelse til dette fra menighedsrådet, til Jonas. (ca 100 træet i 
alt.) bøgetræerne lades stå, da de bliver pæne, når resten fjernes. 
Der fjernes en klematis og en vinranke som er groet op ad Præsteboligen. Og 
op igennem i taget. Anbefalet at der fremtidigt ikke beplantes op ad murene, 
da de bliver grønne. 
Der skal fjernes et par døde træer ved præstegårdssøen, samt 3-4 træer ved 
huset. Jonas vil adspørge at Trolle kan komme med et overslag på det. 

Jonas og Anna sørger for at rengøringen ordner konfirmandstuen.  

Aftalt at belysning i kirken fortsætter januar ud, da det er meget smukt og 
vamt. 
Ang. Rundstykke-arrangementet op til jul, som var meget hyggeligt men kun 
kom 7 personer, kan vi overveje om det skal gentages. Alternativt aftales 
udpenslet en anden gang. 

Booket til inspirations- og temadag for gravere med frokost ang. biodiversitet  

Har adspurgt om ferie i uge 8,9,10 og uge 16, 17. Vil forhøre sig om Jonas kan 
arbejde disse uger. 
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Igen modtaget et tilbud på en elektronisk katafalk. Vi afventer ifht hvis 
behovet skulle opstå. 

Brev udfærdiget til de personer, som bliver berørt af ændringerne ifht de 
kommende forskønnelser på kirkegården. Der medsendes også kort over 
kirkegården til disse. Meget fin ordlyd. Godkendt af menighedsrådet.  

Nyt fra Mattias 
Lørdagsdåb i marts og lørdagsdåb 30. maj. (Mattias sidste arbejdsdag) 

Nyt fra Laura 
Ønske om at afstå fra kontaktpersonrollen og evt søge Provstiet om hjælp til at 
udfylde denne rolle. Samtale om dette. Vi tager en samtale med provsten ang. 
datte. d. 29. januar hvor vi alligevel er til kontaktperson- og formandsmøde.  

Nyt fra Birthe 
Forslag til et stativ til stokke/paraply i våbenhuset. 

Infotavlen: vi laver aftale om at Laura og Birthe sætter sig sammen efter 
ansættelse af præst. Og laver en ny tavle. 

Nyt generelt 
Der modtages gerne input til en ny embedsbeskrivelse til præstestillingen i 
Kværndrup. Hvad kan Du/I godt lide ved at bo og arbejde på egnen. 

Der er underskrevet dokument for overdragelse af arealerne på kirkegården. 

5. Eventuelt 

6.  Underskrifter 
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