Menighedsrådsmøde d. 30 april 2014.
Dagsorden:
1. Meddelelser, v. Formanden
a. Evt. høringssvar
b. Sikkerhed i Kirken
2. Nyt fra sognepræsten
3. Nyt fra kirkeværgen.
4. Kontaktpersonens punkt.
5. Organistens punkt.
6. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
7. Margrethe Wagner
a. Redegørelse for eventuelle fremtidige beslutninger om inhabilitet
b. Orientering fra orgeludvalget
8. Micahel Gertsen.
a. Nyt fra medieudvalget
b. Pilgrimsvandring
c. Orglet
d. Evaluering af kirkebladet
9. Eventuelt

Referat af menighedsrådsmøde d.30 april 2014 kl. 16.30 i sognehuset.
Tilstede:
Merete Holm, Charlotte Bjørn Larsen, Michael Gertsen, Per Thrane, Mette Jørgensen, Sys Wagner,
Alice Folke Olsen, Anni Brix, Tore Bjørn Larsen (medarbejderrepræsentant)
Afbud: Per Thrane Jensen er forsinket og deltager ikke i flg. punkter: 1, 1a, 2,
Referat af menighedsrådsmøde:
Ad. 1 Meddelelser, v. Formanden
Kvartalsrapport fra Svendborg Kirkegårde
Nyhedsbrev fra biskoppen
Orientering om studietur, suppleanter inviteres
Ad.1.a. Evt. høringssvar
Indsende positivt høringssvar. Anni laver et kort udkast, som underskrives ved
møde d. 22 maj
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Ad.1.b. Sikkerhed i Kirken
Intet at bemærke
Ad.2. Nyt fra sognepræsten
Der er opnået enighed med Svendborg kommune om konfirmandaftale.
Konfirmander fra Ida Holst skole fortsætter i uændret form. Der er mulighed for at
tage kontakt til politikerne, efter opfordring, såfremt der er problemer.
Bidrag til bespisning til Kirkens Korshær.
 Kr. 400,- pr. måned
 Der samles ind (frivilligt) ved lørdagskoncerter. Skal stå i
programmet.
 Der skal ligeledes samles ind ved koncerten ”Vi synger julen ind”.
 Eventuel anden form for støtte fra julebidragsmidlerne tages op i
januar 2015.
Der er kommet svar på nogle henvendelser angående julemidnatsgudstjeneste. Der
afventes på alle svar
Godt kursus om salmetradition Norge/Danmark i Norge for præst og organist
Ad 3. Nyt fra kirkeværgen
Intet nyt at bemærke
Ad.4. Kontaktpersonens punkt
Intet nyt at bemærke
Ad.5. Organistens punkt
Korsamarbejde med Sørup Kirke. Udgangspunktet er, at samarbejdet er
udgiftsneutralt for alle.
Det blev besluttet gennemføre den foreslåede koncert ”Johannes Passionen” og
derudover foredrag med H.C. Hein, Løgumkloster.
Retningslinjerne renses for uvæsentlige oplysninger og vil alene indeholde
fremtidige retningslinjerne, som indsættes i personalemappe. Sys kontakter Benny,
således at retningslinjerne endeligt udfærdiges.
Ad.6. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
Orientering om kirkegårdens og krematoriets arbejde
Ad.7. Margrethe Wagner
 Redegørelse for eventuelle fremtidige beslutninger om inhabilitet
o Redegørelse for indholdet af ML §26 og 27


Orientering fra orgeludvalget
o Forslag om fast punkt på dagsordenen fra alle stående udvalg blev vedtaget
o Der skal vælges en formand for orgeludvalget
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Ad.8. Michael Gertsen.
 Nyt fra medieudvalget
o Pilgrimsvandring
 Ikke markedsføring af pilgrimsvandring
o Orglet
 Kontakt til dagspressen om artikel i tretrinsraket
o Evaluering af kirkebladet
 Positiv tilbagemelding
Ad.9. Eventuelt
Forberedelse til menighedsmøde
Positiv oplevelse med Skærtorsdagspisning. Bør gentages.
Underskrift:
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