
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 11.august 2020 kl. 19 
Afbud: Birthe, Mattias (ferie) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

2.  Økonomi 
- Mail fra Søren ang. mangler i præstegården 
Hovedrengøring onsdag 12.august 
Vinduespudser torsdag 13.august (fremover står præsteparret selv for dette) 
Vinduernes funktion er tjekket. Alle kan nu åbne. 
Tømrer dd. Ifht rens af ovenlysvinduerne. 
Kattehul til kælder lukket. 
Gulvtæppe i gangen er ordnet, så meget som muligt 
Pusleplade er taget ned + liste. (der mangler en klat maling her) 

Varme, vand og el skal være læst af til d. 23.august da Søren Ildved og hustru 
flytter ind mandag d. 24. august. 

- Fibernet i præstegården Erhvervsløsning/privatløsning? 
Der gives carte blanche til Søren Ildved ifht. at bestille en erhvervsløsning til 
præsteboligen. 

- Rågebekæmpelse tilbud, hvad gør vi? 
Laura har rettet henvendelse til formanden fra Borgerforeningen, som vil tage 
problematikken med ang. Bakkelunden til Kommunen, som ejer området og 
står for vedligehold og nedklipning af træer mv. 

Anna har rettet henvendelse til forskellige fagmænd. Vi afventer tilbud nr 2. 
maxpris 50.000 DKK. 
Graver skal sørge for skiltning ifbm. Nedtagning af reder og også sørge for 
rådighedstilladelse. (Anna/Jonas) 

- Manglende husleje og varme - beløb fra Provstiet? v/Henning B 
49.392 DKK er indgået. 

- Udbyttefrikort vedr. aktieindkomst v/Allan 
Allan og Henning B. Tager sig fælles af dette. 

- Fritagelse for ejendomsskat vedr. sognehuset v/Lis 
Overføres til næste møde 

- Maskiner v/Anna 
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Reklamation på skufferive, evt ombytning til anden maskine. 

Der har været lejet lift til klipning af træer ved den gamle branddam. 
Vi taler videre på andet møde ang. nedklipning af krat om branddammen 
når Søren Ildved er flyttet ind, ifht deres ønsker omkring udsigt til og fra 
præstegården mm. 

- Henning B gennemgår 2. kvt. 2020 
Gennemgået og godkendt af et enigt menighedsråd. 

3.  Aktiviteter 
- Udflugt til Fåborg 17.august kl 11.00 (13 deltagere og 8-9 til spisning) 
Opgaver: Anna har købt drikkelse. 
Søndag efter gudstjenesten dækkes bord i graverkontoret. 
Lis sørger for gave til rundviseren. 
Lis sørger for smørrebrød og en kop kaffe. 
Transport sørger hver enkelt deltager for. 

- Onsdag d 19.august kl 19: Orienteringsmøde vedr. valg til MR-råd i 
Graverhuset  

Kandidater: drøftet og vi kontakter  
Opgaver:  
-mødedirigent vælges 
-orinetering om mødet 
-orintering om kommende opgaver 
-visioner og ideer for kommende år.  
-redegørelse for forgangne års regnskab og kommende års budget 
-regler og valgforsamling 
-mulighed for udløsning for stemmevalg (se regler mv på ) 
-antal kandidater som kan vælges 
-overblik over evt opstillede 
-besvare spørgsmål 

- Søndag d 23.august: indskrivning af konfirmander, Søren deltager sammen 
med Mattias. 

Anna retter henvendelse til Mattias ang. forskellige spørgsmål.  
Indskrivningen foregår i kirken. Pga Covid-19 vil det være således at Såfremt 
alle inviterede unge menesker samt familier møder til gudstjeneste, og hver 
anden bænk eller mere skal benyttes, bliver gudstjenesten uden sang, 
bortset fra kirkesangeren. 
Døren vil være åben under gudstjenesten. 
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- Lørdag d. 29. og søndag d 30.august: Konfirmationer; ønske om 
Livestreming. Menighedsrådet er skeptiske ifht. dette, pga persondataloven 
og opfordres til hensynsfuld fotografering under ceremonien i stedet.  

- Afsked med Mattias 
Inden udgangsbøn d. 23.august.  

- Tirsdag d. 1.september kl 17.30 i Odense Domkirke ordineres Sognepræst 
Søren Ildved. Menighedsråd og kirkens ansatte inviteres til at deltage i 
receptionen.(tilmelding pr. Mail til Lis eller Maj-Britt senest 22.august) Pga 
Covid-19 er sognebørn desværre ikke inviteret, som ellers er normal praksis. 
(I tilfælde Covid-19-stramninger, rykkes ordinationen frem til torsdag d. 
20.august kl 18.00) 

- Onsdag d. 2.september kl 19: budgetsamråd i sdr. Nærå 
Lis, Henning B, Allan og Maj-britt deltager. 

- Søndag d 6.september kl 10.30: Søren Ildved indsættes v/Provst 
Arrengement: pga Covid-19 vil der desværre ikke blive serveret traktement i 
kirken, men det foreslås at præsten står udenfor kirken og menigheden går 
forbi og ønsker velkommen til Kværndrup. Detaljer aftales sammen med 
Søren Ildved.  
Sognebørn har førsteret til denne gudstjeneste. Pga Covid-19 vil det være 
således at Såfremt hver anden bænk skal benyttes bliver gudstjenesten 
uden sang, bortset fra kirkesangeren. 

- Lørdag d. 12.september kl 14 i Kirken: Gratis Koncertforedrag Matador, 
arrengeres med Lykke. Lis vil tale med Lykke på søndag ifht risici ved 
arrangementet og evt. udskydning eller aflysning 

- Tirsdag d. 15.september kl 19: Menighedsrådsvalg i Kirken. 
-kandidater opstilles 
-Kandidater præsenterer sig selv 
-mulighed for debat 
-skriftlig afstemning 
-valget afgør hvem som er valgt til menighedsrådet. 
Overføres til næste møde: hvordan skal det foregå? Hvem skal være 
ordstyrer? Opsøgende arbejde ifht kandidater mv. 
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Tirsdag d. 22.september: Kirkebygningssyn kl 10. 

4. Aktuelt 

Nyt fra Maj-britt 
Mængden af møder og arrangementer er overvældende lige nu, samtidigt med 
fuldtidsarbejde mv. 

Nyt fra Lis 
Drøftet ang. kirkebygningssyn (dato fastsat) 

Nyt fra Allan  
Opgradering af computeren i graver 

Nyt fra Anna  
Vi “skylder” Gislev 2 x børnebibler pga  

Nyt fra Mattias 
Ikke til stede 

Nyt fra Henning P 
Intet nyt 

Nyt fra Laura 
Intet nyt  

Nyt fra Birthe 
Ikke tilstede 
Opstiller ikke til menighedsrådsvalget. 

Nyt generelt 
Intet andet nyt. 

5. Eventuelt 
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6.  Underskrifter 
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