
Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.00 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 
- Status på ny PC, indkøb af antivirussupport, internetforbindelse/Fibernet og 

mailadresser (Anna/Randi): 
Anna informerer. Der er oprettet mailadresser til graver, formand, kasser, kontaktperson, 
organist på domænet “@kvaerndrupkirke.dk” 
Afventer indlæggelse af Fibernet, afventer nye PC’er. 

- Økonomimøde med provsten onsdag den 26. maj (Lis/Randi) 
Informeret.  

- Møde i Frørup Andelskasse vedr. værdipapirer 3. juni (Lis/Randi) 
Informeret.  

- Indsamlinger i kirken via mobile pay (Randi) 
Status: Randi tager kontakt til Nordea ifht seperat konto til formålet. 

- Opfølgning på synsrapport af 22.9.2020, resterende arbejder som skal udføres i 
2021 og 2022. Prioriteret liste (Uffe) 

Trappen til fyr/elkælderen er sat i produktion. Opsættes over sommeren. 
Arkitekt tilser kapellet onsdag d 9.juni. Der er bestilt lift til formålet.  
Arkitekten tilser I samme omgang kirkens tag, ifht plan for tagets renovering. 
Nye låse er anskaffet og udført. 
Murer er i gang med at kalke 
Kalkning indvendigt i kapellet (prioritet 2) 
Der indhentes tilbud på malerarbejdet på både kapel, kirke og graverhus. (prioritet 1) 
(sættes igang efter kalkningen) 
Uffe tager kontakt til provsten ifht nødvendige reperationer af præstegården (bl.a. usikre el-
installationer, træterrassen, tagrender med hul mv.)  
Uffe taler med Søren Larsen ang at afløb fra præstegården som lugter når det regner. 

- Mulighed for leje af kistevogn v. behov (Anna) 
Undersøges til næste møde. 

- Indkøb af hæve-sænke skrivebord og skrivebordsstol til graverkontorets 
fællesrum (Randi) 

Undersøges til næste møde. 

- Opfølgning vedr. varme i kirken, når organist øver (Lis) 
Anna har undersøgt på systemet som tænder varmen i kirken ifht at flere evt. vil kunne 
betjene varmen. Afventer svar på forskellige forespørgsler, til næste møde.  
Katrine taler med Lykke omkring hvilket arbejdsredskab der er behov for.  
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3. Aktiviteter 
- Fastsættelse af mødedatoer 2. halvår 2021 (Lis) 

10. eller 17. august kl 18.30(med Henning Bakmand) (Anna) 
7. september kl 19.00 (Marianne) 
12. oktober  kl 19.00 (Lis) 
2. november kl 18.30 (med Henning Bakmand) (Ena) 
16. november kl 19.00 Konstitueringsmøde (Randi) 
7. december kl 19.00 (Laura) 

- Bygningssyn – samling af punkter fra 1.juni (Uffe, Laura) 
Referat oplæst, tilrettet og sendes til provstiet med underskrift fra formand. 

- Lapidarium – hvad skal der ske? 
Drøftet.  

- Forud for budgetsamråd i august 2021 skal der på menighedsrådsmøde gøres 
drøftelse og beslutning af tilbagetrækning af kompetencer til personalenormering 
ved nyansættelser: 

Drøftet. Enigt menighedsråd om holdning til dette. 

- Personalemøder/-samtaler (Katrine) 
Personalemøde torsdag d. 10.juni 
Der afholdes Medarbejdersamtale/forventningssamtale med alle medarbejdere ifbm mødet. 

- Aftale med Gislev – hvis både graver og gravermedhjælper er forhindret i at 
varetage opgaver omkring gudstjenester eller andre kirkelige handlinger (Anna, 
Katrine) 

Anna har forespurgt Gislev kirke og det kan fint lade sig gøre at bistå hinandens kirkelige 
handlinger i nødstilfælde, ved henvendelse. Der aflønnes på regning. 

- Aftale om træfældning og evt. fjernelse af rågereder i haven v. præstegården v. 
Henrik samt fræsning af haven for mange store rødder (Anna) 

Informeret. Træet er fældet. Tilbud om stubfræsning, så der kan såes græs i haven. 
Det drøftes desuden forskønnelse af præstegårdshaven samt indgangen til konfirmandstuen 
Der følges op på næste møde.  

- Udflugt for menighedsråd og ansatte til kirkens skov m.m. lørdag den 12. juni, 
status – herunder aktuel vejrudsigt (Uffe) 

Uffe sørger for smørrebrød og drikkelse.  
Mødested: ved kirken med tur op i tårnet og herefter kørsel til skoven (Uffe og Randi kører) 

- Evt. sommerudflugt for MR og ansatte med ledsagere samt frivillige 
18. Eller 25. september. 
Ena, Søren og Anna planlægger.  
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- Musik på Midtfyn har fået lov at afholde koncert d. 19.september 2021 

- Kirkebladet – bidrag til næste nummer uge 37 2021 
Alle medarbejdere samt menighedsrådsmedlemmer bedes lave et lille skriv ifht deres 
respektive arbejdsopgaver, som på et tidspunkt kan publiceres i kirkebladet. Hvad bruger 
den enkelte medarbejder og menighedsrådsmedlem sin arbejdstid på? For at synliggøres for 
menigheden hvad der egentlig foregår både i kirken og “bag kulisserne” i menighedsrådet.  
Søren henvender sig, når der er plads til den enkeltes indlæg, men tænk gerne over indhold 
allerede nu.  

- Opstart af voksenkor udenfor (Lis) 
Udendørs. Til stor glæde. Onsdage kl 19-20. 

- Gaveregulativ (Lis P.) 
Gennemgået og tilrettet. Printes og vedlægges dette referat. Uddelegeret til formanden. 

- Revidering af forretningsorden (Lis og Randi) 
Dokument oprettet. Justering er i gang. Underskrives ved næste møde 

4. Aktuelt – Nyt fra: 
- Søren 

Går på ferie på mandag d. 14. i 3 uger. 
Mette Sauerberg vikarierer og gudstjenesterne disse uger er kl 9.00 

- Anna 
Instrueret i skema ifht udlån af kirken til koncerter mv. 

- Lykke 
Intet nyt 

- Birte 
Intet nyt 

- Jonas 
Intet nyt 

- Laura 
Intet nyt. 

- Randi 
Intet nyt. 

- Uffe 
Intet nyt 

- Marianne 
Intet nyt 

- Ena 
Intet nyt 

- Katrine 
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- Lis J. 
Møde med formanden for musikskolen. 

5. Eventuelt 
Intet yderligere. 

6. Underskrifter 
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