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Menighedsrådsmøde tirsdag, 4. februar kl. 19.00 

DAGSORDEN: 

0 Afbud: Benny og Line, Torben 

1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse under evt.: Sognepræsten: Ar-

bejdstelefon. 

2. Regnskabsinstruks v. Kaj Aage: Regnskabsinstruksen gennemgået. 

Det er vigtigt, at der står aktivitet og underskrift på bilagene. 

Åse sørger for, at alle får underskrevet. 

Åse undersøger manko i kollekten. 

Rådet har vedtaget, at der kun er ét mødetillæg pr. dag for kirkesangeren. 

3. Meddelelser fra næstformand: Provstiudvalget har gennemgået 

synsudskrifter. Opmærksomheden henledes på valg, hvor der afholdes mø-

de 12. maj, derunder budget og regnskab. 15. september valgforsamling. 

Kampvalg tirsdag 17. november, hvis der er opstillet mere end en liste.  

Brev fra provsten, som ønsker at møde Menighedsrådet i april eller maj. 

Rådets forsalg er den 1. april eller den 7. maj. 

4. Præsten har ordet: Herunder fastelavn og påskeaktiviteter 

Konfirmandtræf afholdt i Odense har været en succes. 16. februar Mogens 

Mye gudstjeneste k. 19.00 – godkendt. Aftengudstjeneste igen den 29. 

marts. Fastelavn, møde den 5. februar i aktivitetsudvalget.” Hvide løgne” til 

Skærtorsdag kl. 11.30 og spisning i Kirken. Langfredag Helene Blum aften-

gudstjeneste. TV-dokumentar- møde i kirken ”de unge og død.” 

5. Orientering om stillingsopslag v. Ole: Der er lavet stillingsannoncer 

på Jobnet. Sidste frist for ansøgning er den 10. februar. Møde den 12. fe-

bruar gennemgang af ansøgningerne. Samtaler mandag den 17. februar. 

6. Kirkely v. Mogens.  

 Nøgle til kirkekontor – kopiering. Evt. indkøb af lille laserprinter: 

Minikonfirmandlæreren får en nøgle til kirkekontoret og derved adgang til 

kopimaskinen. Henvendelse om nøgle skal ske til Mogens. 
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 Indkøb af håndklædedispenser: Der indkøbes to håndklædedispen-

sere til toiletterne. 

7. Hvad gør vi ved Kirkely Oprydning, rengøring mm. Ansættelse af 

medhjælper: Mogens kontakter et rengøringsfirma. 

8. Evt.: Arbejdstelefon: Ny mobiltelefon bevilget til sognepræsten 

Kordegnen sørger for børneattest samt en tavshedserklæring til minikon-

firmandlæreren. Ny kontrakt til minikonfirmandlæreren vedr. hjemmeside, 

instagram, facebook, avisannoncering og plakater. 

Serviceaftale vedr. skadedyr i præstegården opsiges. 

Kursusdelen af Falcks abonnement opsiges. 

Møde til kirkegårdsmøde med emne om skift fra landsby- til bykirkegårde, 

hvilket kan medføre ændringer i gravermedhjælper-lønninger. 

9. Punkter til næste møde: Årsregnskab ved Kaj Aage 

Ansættelser 

10. Underskrift af referat 

 

Åse Buhl 


