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Dagsorden menighedsrådsmøde den 10. december 2020 kl. 16.30 

Afbud: Grethe Hvenekær. Ingolf Rottbøll og Henning Hegaard valgte at forlade mødet 

pga. covid -19 

 

Godkendelse af dagsorden: OK, men undersøgelse af hvor nøglekartotek befinder sig. 

Der tages kontakt til Mogens Arnfeldt. 

 

0 Orientering om manglende oplysning i referatet fra den 3/11-20: Tilbud på vinduer 

og døre i graverhuset blev fremlagt og godkendt. Arbejdet er allerede bestilt. 

1 Menighedsrådets forretningsorden :Godkendt 

2 Regnskabsinstruks: Instruksen gennemgået og færdiggøres til underskrift på næ-

ste møde. (Der har været kasseeftersyn. Ingen bemærkninger.) Der afdrages 100.000 

kr. på lånenummer Fyns Stift  7680-3 efter ordre fra Svendborg Provsti ved gennem-

gang af regnskabsrapporten for 3. kvartal. 

3 Honorar til formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer. De 

nævnte personer modtager kr. 1000,00 pr. måned. 

4 Valg af formænd for Aktivitetsudvalg, Præstegårdsudvalg, Kirkegårdsudvalg: Akti-

vitetsudvalg: Stine Kaae. Præstegårdsudvalg: Torben Kristensen. Kirkegårdsudvalg: Næ-

ste møde. 

5 Fastlæggelse af datoer for de kommende rådsmøder (skal annonceres) Hver 3. 

torsdag i måneden. Første gang den 21. januar2021 

6 Udlån af kirken (Tove) Ja, til tjenester med andet personale og præst. 

7 Strikkeklubben: Skal den i gang igen? Hvem leder? Er formålet at strikke til træn-

gende eller er den social hygge? Forslag fra Stine: Strik af huer til nyfødte: Klubben 

skal fortsætte. Sættes på marts-mødet. 

8 Kransekage/champagne i kor og sakristi til nytårsdag. Hvem sørger for det? Jenny 

sørger for det. Der er plads i kor og sakristi til udskænkning. 

9 Juleaften – svar fra Aktivitetsudvalget: Orientering om gudstjenesten i præste-

gården. Der er Der er valgt et hold til opsætning og nedtagning. 

10 Nyt fra sognepræsten: Afventer køb af bord til kirken. Opvaskemaskinen i præ-

stegården er skiftet ud. Der er styr på julen. Der er kommet ros til organist og sanger. 

Skolen holder julearrangement i præstegårdshaven. 

11 Nyt fra formanden: Udtrykker glæde over Rådets indsats, så fremtiden tegner lys.  

12 Nyt fra kontaktpersonen: Intet 
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13 Nyt fra kirkeværgen: Kurser for rådsmedlemmer fastlægges i januar. 

14 Nyt fra personalerepræsentanten: Køb af to nye melodibøger. 

15 Eventuelt: Sekretær skal sende en reminder om punkter, inden dagsordenen sen-

des. 

 

Punkter til det næste møde: Lydanlæg i kirken. Aktivitetsudvalgets fremtidsplaner 

 

Afbud til Holger Thomsen. 

Der serveres kaffe og småkager. 


