
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. december 2020 kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi 
Status på mobiltelefoni, bokse til fibernet og printer 
- Søren opstarter med fastnettelefon fra marts. For nuværende kan Søren 

kontaktes via mobiltelefon  
- Fibernet er installeret. Søren er i gang med forsøg på oprettelse af Wifi til 

konfirmandstuen 
- Kværndrup Sogns email-boks er omstillet til Sørens mail. 
- Der er kommet en Copy-Dan regning. Uden vi er klar over hvad det handler 

om. Randi følger op på dette.  
- Arbejds-printerregning endnu ikke modtaget. Denne betales nu i stedet via 

ordrebekræftelsen. Der tjekkes dog først op på om provstiet har betalt for 
den. 

Rågebekæmpelse 7.december 2020 forløb v/Anna 
- Det er gået godt. der mangler kun tre træer, men ellers er rederne nedtaget 

via hejseværk. Kran kan sandsynligvis undgås.  
- Der søges 17.december om nedskydning af de voksne råger. Anna søger om 

dette. 

Ejendomsskat vedr. sognehus v/Lis 
- Ejendomskontoret er kontaktet. De er i gang med arbejdet ifht fritagelse pr. 

1. januar. Dog afventes svar fra SKAT. Vi afventer svar. 

Vinterarbejde for gravermedhjælper 
- ifht. Forskelle mellem hjemsendelse eller vinterfyring. Katrine taler med 

Jonas ang. dette og de vil i fællesskab finde en god løsning.  
- fx. Mandag d 11.januar - 15.marts 2021.  
- Evt kontaktændring ifht at kunne varetage snebekæmpelse i tilfælde af 

snevejr. 

Maskiner v/Anna 
Havetraktor har været til eftersyn mv. regning er modtaget ca 10.000 DKK. 
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3.  Aktiviteter  
Planlægning af datoer for 1. halvår 2020 (inkl plan fra Henning B.) 
- Tirsdag d. 12. Januar 2021 kl.19.00 (Laura) 
- Torsdag d. 11. Februar 2021 kl.19.00 (Katrine) 
- Tirsdag d. 16. Marts 2021 (+Henning Bakmand ifht godkendelse af 
regnskab) kl.19.00 (Poul) (afbud fra Katrine) 
- Tirsdag d. 13. April  2021 kl.19.00 (Randi) (afbud fra Marianne) 
- Tirsdag d. 18. Maj 2021 (+Henning Bakmand ifht gennemgang af budget 
2022, kvartalsrapport pr 31.3.2021) kl.19.00 (Lis J.) 
- Tirsdag d. 8. Juni 2021 kl.19.00 (Uffe) 

- Rapport fra konsulentbesøg: orientering ifht kirketaget, kapellets fuger, el/
teknik-hullet, kloak ved kirkens indgang. 

- Uffe vil hurtigst muligt sætte arbejdet igang ifht El/teknik-hullet. 

- Torsdag d. 28. januar 2021 kl 19.00: Møde for nye menighedsråd, provstiet, 
Kirkevej 2, Sdr. Nærå (alle forventes at deltage) (afbud fra Marianne) 
Randi skal vide afbud hurtigst muligt ifht tilmelding. 

- Torsdag d. 11. marts 2021 kl 19: formandsmøde i provstikontoret, Torvet 
Ringe (Poul, Lis P. Og Lis J. Forventes at deltage) 
Randi skal vide afbud hurtigst muligt ifht tilmelding. 

- Torsdag d. 25. marts 2021 kl 16.00: Økonomimøde i provstikontoret, Torvet 
Ringe (Henning Bakmand, Randi, Lis P. Og Poul forventes at deltage) 
Randi skal vide afbud hurtigst muligt ifht tilmelding. 

- Tirsdag d. 6. april 2021 kl 19.00: møde for kontaktpersoner i 
provstikontoret, Torvet Ringe (Katrine forventes at deltage) 
Randi skal vide afbud hurtigst muligt ifht tilmelding. 

Kurser i Fyns stift, Menighedsrådsforeningen: 
Randi skal vide afbud hurtigst muligt ifht tilmelding. 
- Onsdag d. 3. februar 2021 kl 18.00-21.00 for formand og næstformand, 
Fredens Kirke, Skibhusvej, Odense (Lis J. og Poul) 
- Tirsdag d. 9. marts 2021 kl. 18.00-21.00 for kontaktperson, Fredens Kirke, 
Skibhusvej, Odense (Katrine forventes at deltage) 
- Tirsdag d. 23. marts 2021 kl 18.00-21.00 for nye Menighedsråd, Fredens 
Kirke, Skibhusvej, Odense (alle forventes at deltage) 
- Onsdag d. 7. april 2021 kl 18.00-21.00 for Kirkeværge, Fredens Kirke, 
Skibhusvej, Odense (Uffe og Poul forventes at deltage) 
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- Aftalt at hvert medlem tager en kopi af billed-ID samt sygesikringskort og 
lægge det i Randis postkasse eller i det aflåste skab på graverkontoret. 

- Ena finder ud af hvordan og hvorledes med børneattester. Tager kopier med 
til næste møde. Punkt medtages på næste møde 

4. Aktuelt 

- Aftale omkring hvor mange dage forud for vores møder, skal der 
indkaldes/udsendes dagsorden: Dagsorden udsendes gerne senest 
torsdagen forud for mødet. 

Nyt fra formanden: 
- Attest af bilag 

Nyt fra næstformanden: 
- Orientering omkring arrengement for voksenkoret, arrengeret af Lykke. Det 
vakte stor glæde blandt korsangerne. Tak til Lykke for dette.  

Nyt fra kasseren: 
- Hvornår betales regninger. orientering. 

- Udlevering af nøgler 
Udleveret til graverhuset. 
Uffe og Poul skal have en nøgle til kirken. Der følges op i denne uge. 

- Menighedsrådskalender 2021 
Udleveret. 

Nyt fra kontaktpersonen: 
Regler for arbejde d. 24.december.  

Nyt fra medarbejderrepræsentanten: 
- Ifht samarbejde med skolen og børnekoret. Kortante mangles. Kender nogen 

en dame eller mand som kunne have lyst og tid til være kortante til tirsdag 
eftermiddage fra ca kl 14-15 i samarbejde med korlederen. Meld gerne 
tilbage til Anna. 

- Der var et fint arrengement med børnekoret og disses forældre i kirken. De 
var meget dygtige. 
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- Uvisheder ifht specifikke Corona-restriktioner: Søren kontakter provsten ifht 
dette. Vi fortsætter som aftalt indtil nu. 

- Salmeark til julegudstjenesterne 
- ang. rengøring imellem julegudstjenesterne. Anna anmoder om hjælp fra 

menighedsrådet ifht aftørring af bænke og stole. 
- Julebelysning i kirken aftales at fortsætte hele januar med. 
- Dåbsklude-strikning evt nyt arrengement? Med overholdelse af corona-

restriktionerne. Evt med deltagelse af Søren til oplæsning ef en historie eller 
lignende. 

Nyt fra præsten: 
- Tilmeldinger til julegudstjenesterne fungerer ok. 
- Det er observeret at der pga det store område ned mod orglet som er 

spærret af til sikkerhedsafstand, bliver frempresset en stor “risikozone” op 
mod sideskibet og “torvet”. Søren og Jonas har været i gang med 
målebåndet. Det anbefales at der laves en “sikkerhedszone” på 4 meter ved 
orglet. en meter mellem organist og sanger. Tre meter fra sanger til de 
tilhørende. Hermed frigøres en bænk ekstra i hver side til tilhørende, så  
sammenpresningen øverst i kirken aftager en smule for alles sikkerhed. Der 
er opbakning fra menighedsrådet til dette 

- Søren laver gavekort til de der søger lidt julehjælp. Der er desværre ikke 
meget at give af i år. 

- Mindehøjtidlighed på Egebo i dag. De låner kirken på tirsdag samt d 17. 
december til en mini-gudstjeneste. 

- 7. januar: Bellmann-koncert med svenske viser. Søren laver reklame-opslag. 

Nyt fra ekstern regnskabsfører: 
- Datoer til menighedsrådsmøderne for 2. halvår 2021 er reserveret. 

Nyt fra sekretæren: 
- Adgang til DAP og instruktion. Folkekirkens IT har pt problemer med 

Valgsystemet. 
- Konstitueringen af nyt menighedsråd er udført. Dog mangler registrering af 

formanden som underskriftberettiget. Lige pt vil Valgsystemet ikke 
godkende dette. Folkekirkens IT er kontaktet. Der følges op i kommende 
uge. 

Nyt fra praktisk hjælpe: 
Intet nyt 

Nyt generelt 
- Gaveregulativ medtages på januarmødet. Punkt medtages på næste møde 
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- Barselsgave til Laura. (Som siger mange gange tak) 

5. Eventuelt 
Intet nyt. 

6.  Underskrifter 
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