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Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 22.30
Fraværende:
Formanden:
Efterretningssager
1.Fyens Stiftstiende har bedt om aktindsigt i
Anne Thygesens afskedigelsessag.
2.Landemode i Odense d. 25. sep.
Kassereren:
1.Gennemgang og underskrift af
revisionsprotokollat til årsregnskab for 2009
2. Aflønningssatser, vikarer – herunder
kirkesangernes opgaver i.f.m. gudstjenesten
3.Gennemgang og evt. revision af husorden
for kirkesalen

4.Status på indkøb af udstyr til kirkesalens
køkken
5. Referat fra budgetsamråd

Kontaktpersonen:
1. Møde for medarbejderne

Kirkeværge:
Orientering om:
1.Rengøring, vinduespudsning, blomster,

Sognepræsten:

1.KL har taget kontakt til Fyens Stift om hvorledes
menighedsrådet skal forholde sig.
2.KL deltager

1.Gennemgået og underskrevet.
2.Kassereren orienterede.
3.Det blev drøftet om vedtægterne for Kirkesalen skal
ændres, så der tillades mere udlejning – der har været
flere forespørgsler i forbindelse med kirkelige
handlinger. UP påpeger at der i så fald må laves
”ordensregler” og ”færdselsregler” for brug af
Kirkesalen. Der blev rejst flere spørgsmål, bl.a. hvem
står for evt. udlejning, og betjening? Punktet tages op
igen på næste MR-møde. HN undersøger hos andre
menighedsråd, hvorledes de får passet deres mødelokale.
4.Præstegårdsudvalget køber de sidste ting
5.Provstiet ansætter en person i 12 måneder til at hjælpe
med overenskomstaftalerne og plejeplanen for
kirkegården

1.Der er holdt medarbejdermøde. Stillingsbeskrivelsen
for Kirkesangerne er lavet.
Graveren er med ved alle begravelser og bisættelser.

1Der bestilles rengøring til de indvendige
vinduesrammer i Kirkesalen EVO og TP koordinerer
Ekstra rengøring i kirken EVO koordinerer med David
For fremtiden overtager graveren igen bestilling af
blomster til Kirkeligehandlinger.
- Teleslyngeanlæget færdiggøres.
- Deadline på næste kirkeblad er d. 29. 10 2010
- Udbetalings-forhold vedrørende menighedsplejen, er
afstemt med Samvirkende Menighedsplejer.
- Ønsker længere varsel ved indkaldelse til møder –
taget til efterretning.

Sekretær:
Ny adresseliste udleveret
Kirke og kirkegårdsudvalget:
1.Orientering om Kirkediget.

1.Den oprindelige entreprenør har nedlagt sin
virksomhed. Der er ved at blive indhentet nye tilbud på
kirkegårdsdiget

2.I gang værende projekter og økonomien i
dem.

2.Budgttet for nyanskaffelser og vedligeholdelse af
kirken er overskredet med 10.000 kr. på nuværende
tidspunkt. Der kommer yderligere udgifter for at
afhjælpe problemet med orglets blæsebælg.

3.Orientering om Orglet

3.Resultatet fra teknologiskinstituts målinger omk.
Orglets blæsebælg er lige kommet. Det tilrådes at der
laves mere udluftning. Udvalget arbejder videre med
sagen i samarbejde med Ulla.
Graverens ønsker forskelligt arbejdstøj, redskaber og en
katafalk. Ønskerne er imødekommet.

Præstegårdsudvalget:
Der er taget tilbud hjem på træfældning og Børge
Schäfler er valgt til at udfører arbejdet.
Vinduerne i Kirkesalen skal males
Kulturudvalget:

Indkomne forslag
Til drøftelse - ingen indkomne
Til beslutning - ingen indkomne
Evt.:

Udfærdiget den 19. september 2010
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen
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