Dagsorden til møde i menighedsrådet
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 16.15 i sognehuset (Lis)
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
- Revisors behandling af regnskab for 2020 – godkendelse af:
o Revisionsprotokollat. Revisionspåtegning. Tiltrædelsesprotokol.
- Tilbud 2 vedr. kapel (Uffe)
- Tilbud på diverse malerarbejde – kapel, kirke, sognehus (Uffe)
- Tilbud på afslibning og lakering af stuegulv i præstegården samt orientering om
fjernelse af klinker på væg i præstekontoret (Uffe)
- Orientering om udluftning på toiletter og opsætning af lyssensorer (Uffe)
- Indsamlinger i kirken via mobile pay – separat konto, skilt m. nummer (Randi)
- Tilbud på kistevogn efter demonstration (Anna)
3. Aktiviteter
- Møde med provst og biskop i Kværndrup mandag den 13/9
- Salmesangsgudstjeneste 17/10 v. Menighedsråd og ansatte
- Formandsmøde i provstiet 4/10 – orientering v. Lis
o Ny vedtægt for samarbejde om kirkekalkning i Midtfyns provsti
- Aktivitetsudvalg – genetablering/udvidelse (plejer at bestå af præst, organist, 1-2
fra MR.). Evt. aftale om første møde.
- Overblik over rammetid og rådighedstid – og betydning heraf (Katrine)
- Status på vikarsituationen, aftaler og idéer vedr. fast vikar (Lis)
- Kirkebladet – deadline for næste nummer 5. november, idéer til indhold (Lis)
- Løbende opdateringer – Facebook, hjemmeside, sogn.dk
- Hjemmesidekursus, tidspunkt (efter 25/10), omfang, pris, deltagere (Lis)
- Status på nye mailadresser – er de klar til brug? På sogn.dk og hjemmeside
- Høstgudstjeneste 26/9 – evaluering
- Børnekoret – medhjælper, hvad gør vi?
- 1. søndag i advent – Tradition: Gudstjeneste kl. 14 og efterfølgende samling i
forsamlingshuset med sang, æbleskiver og glöck (Lis)
- Uddelegering af ansvar for området med gamle gravsten (Lis)
4. Aktuelt – Nyt fra:
- Anna
- Lykke
- Birte
- Jonas
- Laura
- Randi
- Uffe
- Marianne
- Ena

-

Katrine
Lis J.:
o Henvendelse fra norsk kvinde om dåbsattest (1958) og forældres
vielsesattest (1957). Hvem har adgang til oplysninger?
o Næste møde – tidspunkt?

5. Eventuelt
6. Underskrifter – også på referat fra 7/9

