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Menighedsrådsmøde tirsdag, 3. marts kl. 19.00 

DAGSORDEN: 

0 Afbud: Dennis Graver, Meiken. Benny og Line fraværende 

1. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af et punkt 7a 

2. Årsregnskab v. Kaj Aage: Regnskabet gennemgået og godkendt. 

Regnskabs 2019, afleveret den 3. marts 2020 kl. 20.43. 

3. Meddelelser fra næstformand: DAP’en: Retningslinjer vedr. usikre 

gravminder. Der er lavet forslag til fælles skrivelse. 

Biskoppen: Brug af ny kollekt og nye salmer skal aftales med mhr. 

Alsangsstævne 21. marts kl. 15.00 i Odense Domkirke i anledning af 75-året 

for Danmarks befrielse 

Afskeds reception for provstisekretær Hanne Ekmann 31. marts 

5. maj kl. 10 Provstesyn for Tved Kirke 

Provsten besøger os til mhr. mødet den 5. maj. 

Ref. Af provstiudvalgsmødet. Afslag på 5% til kistevogn. 5% ved borebiller 

på provstesyn. 

4. Præsten har ordet: Personalemøder kører fint første onsdag i hver 

måned. Københavnertur for konfirmander – programændring da Tivoli er 

lukket. I stedet trampolinspring. ”De hvide løgne” kommer Skærtorsdag. 

Helene Blum kommer til langfredagsgudstjenesten. Der er brug for hjælp i 

aktivitetsudvalget. Søren hjælper. Orange rør i præstegårdshaven skal 

flyttes. Kasper Brandt ønsker at spille til konfirmationer, accepteret. Poser 

til dåb accepteret. Stativ til tlf. nr. accepteret. 

5. Ansættelser v. Ole: Der er ansat præstesekretær og kirkesanger. 

Personalerepræsentanten i provstiet udfærdiger kontrakter.  

Møde med muligt emne vedr. opgaverne i Kirkely, samt face book, hjemme-

side og annoncering. 

6. Kirkely v. Mogens: Sæbeholdere, og håndklæder er monteret. Der 

er kommet lås på den udendørs container, da der betales efter vægt, og 
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den blev tilsyneladende fyldt med emner, som ikke hører os til. Der er også 

kommet en container til makulerede papirer. Der rykkes for oplysninger 

vedr. Salg af Kirkely, men kontrakt løber til 2024 og er uopsigelig. 

7. Arrangementer v. Ole: Ole vil gerne have sikkerhed for de faktu-

raer, han skal sende til betaling, har hold i virkeligheden.  

7a Konfirmandfotografering: Vicky Grønnemose fotograferer til konfir-

mationerne. Aftales med Rebecca. 

8. Punkter til næste møde: Boksnøgle. Dåb og vielser- Bopæl i sognet, 

eller tilknytning. Valgaften 12. maj. Sognetur. 

9. Underskrift af referat 

 

Åse Buhl 


