
Referat af menighedsmøde onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00 

1. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer og funktioner 

2. Gennemgang af det forløbne års aktiviteter v. Randi Hedelund Jeppesen 

Herunder blandt andet orientering om ansættelse af præst og præstesekretær, indførelse af dåbsfrie 

søndage hver den sidste søndag i måneden, Halloween-gudstjeneste og etablering af dåbsklude-gruppe.  

3. Orientering om aktiviteter for det kommende år v. Randi Hedelund Jeppesen 

Der er stor opbakning til minikonfirmander, konfirmander og børnekor.  

Vi vil i det kommende år indføre hverdagsgudstjenester, fx meditationsgudstjenester og lignende.  

Morgensang, læsegruppe og dåbsklude-gruppen fortsætter.  

4. Gennemgang af budget 2018 v. Eva Kristina Mikkelsen 

Budget 2018 gennemgået.   

 

Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 i Kirkely 

Til stede: Randi Hedelund Jeppesen, Cindie Østertoft, Mogens Arnfeldt, Pernille Smith, Helen R. Hansen, Eva 

Kristina Mikkelsen, Rebecca Aagaard-Poulsen 

Afbud: Benita Espensen, Jette Christensen, Anette Christensen, Julie Drabe 

 

1. Dagsorden godkendes 

Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 12: Julelegater 

2. Præsten orienterer 

Der er planlagt konfirmandtræf d. 1. februar 2018 og konfirmand-overnatning fra d. 2.-3. marts 2018. 

Overnatningen slutter af med konfirmandernes egen gudstjeneste d. 3. marts 2018 kl. 10.00. 

Odin-koret har tilbudt at afholde en koncert d. 11. december 2017 uden beregning. Rebecca undersøger 

med organisten, om det kan passes ind.  

3. Formanden orienterer  

Der er allerede en del arrangementer, der ligger fast for 2018. I januar-nyhedsbrevet vil vi bekendtgøre, 

hvilke arrangementer, der ligger fast for det kommende år, fx sogneturen. 

Minikonfirmanderne har afslutning d. 3. december. 

Randi har talt med provstiet om mulighederne for at ansætte en kirke-kulturmedarbejder. Det kan ikke 

indarbejdes i budget 2018, men det vil være en fordel at bruge forårsmånederne på at researche de 

forskellige muligheder.  

4. Kvartalsrapport og budget gennemgås og godkendes v. revisor 

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.  



Budget 2018 gennemgået og godkendt: 15-11-2017 20:14. 

Revisoren hilser det velkommen, hvis en repræsentant fra rådet i foråret 2018 vil være med til at udarbejde 

budget for 2019. 

5. Kirkely – status på lokaler og personale 

Medhjælperen har frasagt sig sine timer i Kirkely, og der har været afholdt afleveringsforretning imellem 

kontaktpersonen og medhjælperen. Vi er blevet kontaktet af én, som gerne vil overtage medhjælper-

funktionen. Helen tager kontakt og aftaler nærmere.  

6. Kontoret – status på opgaver og timer 

Sekretæren vil gerne opnormeres med 4 timer ugentligt. Det er godkendt.  

7. Evaluering af halloween 

Der var rigtig mange deltagere, og vi har fået mange gode tilbagemeldinger.    

8. Kommende arrangementer: Lyd, annoncering/kirkeblad, salmeark mm.  

Der opfordres til, at vi bliver bedre til at annoncere i bedre tid, fx med plakater både i Spar og i Fakta.  

Der skal stå forfatter og komponist i salmebladene. Derudover trykkes en mini-kalender på bagsiden.  

Vi indrykker en annonce i Ugeavisen hvert kvartal med plan for aktiviteter og gudstjenester.   

9. Konstituering af menighedsråd 

Formand: Randi Hedelund Jeppesen. Næstformand: Mogens Arnfeldt. Kasserer: Benita Espensen. 

Kontaktperson: Helen R. Hansen. Sekretær: Eva Kristina Mikkelsen. Kirkeværge: Cindie Østertoft og Mogens 

Arnfeldt. 

Udvalgene fortsætter som udgangspunkt uændret.  

10. Portræt af biskoppen 

Vi bidrager med det forlangte beløb.  

11. Nytårsfrokost og/eller strategidag for rådet og personale 

Vi inviterer rådsmedlemmer og personale til strategimøde lørdag d. 27. januar 2018 kl. 9.00-12.00.  

12. Julelegater 

Vi opjusterer årets budget fra 5.000 til 10.000 kroner. Derudover kommunikerer vi ud i nyhedsbrevet, at 

muligheden foreligger. Sognebørn har fortrinsret, og man skal være værdigt trængende. Det er 

udelukkende op til præstens vurdering, hvem legaterne tilfalder.  

13. Eventuelt  

Kristina er blevet interviewet til et tillæg i Fyens Stiftstidende. Det udkommer d. 2. december.  

14. Næste møde onsdag d. 6. december 2017 kl. 19.00  

Lydanlæg og skærme i kirken, begyndende digitalisering af gravstedsregistrering, indkøb af salmebogstillæg 

15. Godkendelse af referat kl. 21.54 


