Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 18.februar 2020 kl. 19
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Økonomi - renovering af præstegård og afregning Arbejdet er
gennemgået af Allan og Henning P. Alt der er bestilt og betalt er udført på
fineste vis.

- lamper til kirkegården Allan
sætter arbejdet i gang.

- Fugning af kapel (rettelse fra sidste møde) 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 marts. Så vi kan lægge et mere
præcist budget og plan søgning af midler til reparationen.

- udbedring og erstatning efter indbrud i udhus og på wc’et: Der er opsat ny
håndvask og ny varmvandsbeholder. Der mangler et par fuger langs døren,
ellers er wc’et ok igen. Afventer et par regninger ifht. At kunne sende samlet
overblik til forsikringen. Jonas adspørges ifht at spartle og fuge om døren.

- låse på skabe i kirken: Enighed om at det er en god ide
med nye låse. Jonas adspørges ifht at bestiller låsesmed
Bjarne Andersen.

- Maskiner Intet at
anmærke

3. Aktiviteter - orientering fra mødet den 29. januar - 19.februar
embedsbeskrivelse til stiftet. - Fastsættelse af dato og tidspunkter for
prøveprædikener: Laura sender
tidsplan ud.
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- Søndag d. 23. februar kl. 13.00. Efterfølgende vil der være tøndeslagning i
Borgerforeningen (På skolen i gymnastiksalen). Mattias retter henvendelse til
skolen ifht. At annoncerer på Aula.

- 29.februar gospelworkshop med popsalmer kl 13-17 - Opgaver:
Margit og sonja står for forplejning. Konfirmanderne deltager og
Mattias sender besked til forældrene ifht deltagelse. Forplejningen er
boller, saft og kaffe. Frist for tilmelding: onsdag d. 26.februar 2020 på
facebook, til Lykke eller Mattias. Mattias byder velkommen.

- 1. marts Fynbokoret deltager ca 50 personer i den almindelige gudstjeneste
Jonas adspørges ifht indkøb af sodavend til koret. Mattias laver sangblad.

- 8. marts Indsamling til folkekirkens nødhjælp: opgaver: Mattias:
gudstjeneste Bage boller: Lis kontakter Pia og alternativt købes der boller i
stedet. Informere konfirmanderne om dagens aktivitet: Mattias. Smøre boller,
varme kakao, lave kaffe: Opgøre indsamlingen: Allan og Lis Lave skema til
opgørelse over MobilPay: Mattias - 10. marts Menighedsrådsmøde med
Henning Bakmand - 18. marts syng Foråret ind (Simon Jylov vælger sange

og fortæller om sin
rejse til Ægypten) Opgaver: Lis Bestiller forsamlingshus og
kage. Borddækning mv: Overføres til næste møde.

- 31. marts kl 16.00 er der Økonomimøde i Provstiet: Henning B. adspørges
ifht deltagelse, Lis, Allan og Maj-Britt - Kværndrupugen:
- søndag d. 3. maj gudstjeneste i Bakkelunden kl 10.00 til morgenbrød,
kl 11.00 gudstjeneste: - mandag. 4. maj kl 19.00 kirkegårdsvandring med
Anna og Mogens, med start fra Lokalhistorisk arkiv, Kirkevej 3.

- 12. maj Orinteringsmøde omkring menighedsrådets virke ifht kommende
MR-valg fx. kl 17, Så interesserede kan få en fornemmelse for hvad
hvervet indebærer. / MR-møde: Punktet overføres til næste møde.

- Iflg.

Referat fra d. 27.november 2018, er det anført at valgudvalg bestod af Dorthe
Winter og Allan.

- Alle bør have kandidater i tankerne ifht. kommende

menighedsrådsvalg.
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- Inge E. stopper som kor-tante til sommer.
4. Aktuelt
Nyt fra Maj-britt
Intet nyt
Nyt fra Lis

Intet nyt
Nyt fra Allan Ved. Oprettelse af ny konto i Frørup Andelskasse.
Dette er droppet.
Nyt fra Anna Orientering ang. sikring af gravsten over 60 cm. Brev til ejere af
gravsteder er udfærdiget, underskrives og udsendes til de rette vedkommende.
Så de sikres inden udgangen af marts måned 2020.
Efter indbruddet i udhuset, er der forslået et spotlys med stålrør om
ledningen, ved redskabsrummet. Anna/Jonas arbejder videre på dette.
Nyt fra Mattias Henvendelser ang. kirkelige handlinger efter endt vikariat, som
det er sagt god for, for fremtidige præst i Kværndrup kirke d. 8. august:
lørdagsdåb, et bryllup i 2021.
Der er trykt et billede fra fynskebilleder.dk i kirkebladet, som er et godt stedet
finde historiske billeder fra fyn. Hermed en opfordring videregivet.
Nyt fra Henning P
Nyt fra Laura
Intet nyt
Nyt fra Birthe
Intet nyt
Nyt generelt
Intet nyt.
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5. Eventuelt
Intet.

6. Underskrifter
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