Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. oktober 2021 kl 16.15
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.

Økonomi (ca 30 min)
-

Revisors behandling af regnskab for 2020 – godkendelse af:

-

Revisionsprotokollat. Revisionspåtegning. Tiltrædelsesprotokol. Godkendt og
underskrevet af enigt menighedsråd.

-

Tilbud 2 vedr. kapel (Uffe)
Tilbud afventes fortsat. Punkt sættes på til kommende møde.

-

Tilbud på diverse malerarbejde – kapel, kirke, sognehus, sten foran præstebolig
(Uffe)
Tilbud afventes. Punkt sættes på til kommende møde.

-

Tilbud på afslibning og lakering af stuegulv i præstegården samt orientering om
fjernelse af klinker på væg i præstekontoret (Uffe)
Der er modtaget tilbud på ca 36.000 DKK og arbejdet forventes igangsættes i
starten af det nye år.

-

Entreprenør til nedskæring af syge træer i præstegårdshaven samt afskafning,
samt anlæg af ny terrasse. Orienteret.

-

Orientering om udluftning på toiletter og opsætning af lyssensorer (Uffe)
Igangsætning aftalt denne vinter.

-

Indsamlinger i kirken via mobile pay – separat konto, skilt m. nummer (Randi)
Igangsat.

-

Tilbud på kistevogn efter demonstration (Anna)
Tilbud modtaget på knap 49.000 DKK inkl. moms.
Randi tager kontakt til regnskabsfører Ifht om det kan lade sig gøre. Såfremt der
er accept til indkøb, laves også en rampe (Anna tager sig af dette)

3.

Aktiviteter (ca 15 min)
-

Møde med provst og biskop i Kværndrup mandag den 13/9
Orientering om mødet.
Vikarpræst Niels Holger Ellekilde tiltræder 1. november, med første højmesse d.
14. november 2021.
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Rengøring genoptages i konfirmandstuen i uge 46.
Aktivitetsudvalget vil forsøge at planlægge en aften i november med fx. “syng
præsten ind”. (Ena og Katrine står som tovholder)
Konfirmandindskrivning søndag d. 14.november efter gudstjenesten kl 10.30.
Første undervisningsgang torsdag d 18. november 2021 kl 8.00 i
konfirmandstuen.
-

Salmesangsgudstjeneste 17/10 v. Menighedsråd og ansatte
Lykke har lavet et fint program og lavet reklame for arrangementet.

-

Formandsmøde i provstiet 4/10 – orientering v. Lis
Orienteret

-

Ny vedtægt for samarbejde om kirkekalkning i Midtfyns provsti
Gennemlæst og Orienteret. Vedtægt godkendt af enigt menighedsråd.
Kirkeværger i provstiet vil angiveligt blive indkaldt til møde ang. dette.

-

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)
Orienteret. Katrine taler med Birthe og Lykke ang. timeantal og overarbejde.
Punkt sættes på til kommende møde.

-

Status på vikarsituationen, aftaler og idéer vedr. fast vikar (Lis)
Laura sætter opslag fra Niels Holger Ellekilde på kirkens Facebookside. Og Lis
sørger for at sætte det på hjemmesiden

-

Kirkebladet – deadline for næste nummer 5. november, idéer til indhold (Lis)
Evt. Indlæg om Niels Holger Ellekilde samt billeder.
Evt. Info om grandækning,
Info om indsamling til Julehjælpen i Kværndrup (Laura laver et lille skriv ifbm.
MobilePay numret)
Info om julekoncerten (Lykke adspørges om at lave et skriv om dette)
Kirkekalender (Lis)

-

Løbende opdateringer – Facebook, hjemmeside, sogn.dk
Lykke må gerne advisere om samlesangsgudstjenesten på Facebook .
Advisering på hjemmeside sendes til Carsten som har ændret hjemmesiden,
indtil MR kommer på kursus i dette
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-

Hjemmesidekursus, tidspunkt (efter 25/10), omfang, pris, deltagere (Lis)
Tilbud på online kursus på knap 1900 DKK. Lis kontakter kursusholder ifht
tidspunkt. Umiddelbare deltagere Lis, Lykke, Marianne, Laura.

-

Status på nye mailadresser – er de klar til brug? På sogn.dk og hjemmeside
Orientering.

-

Høstgudstjeneste 26/9 – evaluering
Evalueret. Det ville være godt med mere forberedelsestid ifht planlægning af
indslag/underholdning/sangledere til høstgudstjeneste i fremtiden. Vi var for
sent i gang. Ellers var det er fint arrengement .

- Børnekoret – medhjælper, hvad gør vi?
Ena har skaffet to medhjælpere. Der indhentes børneattester.(Ene og Randi)
Vi glæder os over opbakningen til dette. Tak til de nye medhjælpere for at
melde sig. Der skabes kontakt mellem kor-medhjælperne og børnekorlederen.
-

1. søndag i advent – Tradition: Gudstjeneste kl. 14 og efterfølgende samling i
forsamlingshuset med sang, æbleskiver og glögg (Lis)
Menighedsrådet har et tilgodebevis på forsamlingshuset til et arrengement.
Sonja og Margit kontaktes ifht at hjælpe med indkøb og arrengering af
forplejning
Randi bestiller forsamlingshuset alternativt spørger Katrine om vi kan låne
skolens gymnastiksal.
Punkt sættes på til kommende møde ifht hvad vi skal ordne på dagen.

-

Uddelegering af ansvar for området med gamle gravsten (Lis)
Jonas og Anna får ansvaret for dette. (Uffe involveres ved behov)

4.

Aktuelt (ca 45 min)
-

Anna

Ang. træ i præstegården, som er syg/ dødt som vil være til fare. Der indhentes tilbud til
nedtagning snarest.
Informeret om beskæring af træer og rensning af tagrender med leje af lift mv.
-

Lykke

Lykke annoncerer på Facebook ifht Salmesangsgudstjenesten.
-

Birte
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Intet nyt
-

Jonas

Intet nyt
-

Laura

Intet nyt
-

Randi

Intet nyt
-

Uffe

Intet nyt
-

Marianne

Intet nyt
-

Ena

Peter Danielsen, præst fra Grenå er kontaktet, ifht. koncert med Lenard Cohen-sange i det
nye år
-

Katrine

Ang. nyt personalemøde når Niels Holger starter.
Der planlægges rundering og APV inden udgangen af oktober.
-

Lis J.:
o Henvendelse fra norsk kvinde om dåbsattest (1958) og forældres
vielsesattest (1957). Hvem har adgang til oplysninger?
Der rettes henvendelse til kirkebogsfører/kordegn ved Ringe Kirke, som
kan bistå med oplysninger ifht. dette.
o Næste møde – 2. november kl 16.15 (Lis kontakter Henning B ifht. dette)

5.
Eventuelt
Intet andet.
6.

Underskrifter
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