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Menighedsrådsmøde den 25. november 2015.

Ingen afbud
Referent: Mia Møberg

Dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Valg af formand
1 blank stemme, 1 stemme på Anni Brix Olesen, 5 stemmer på Merete Holm
Valg af næstformand
1 blank stemme, 2 stemmer på Anni Brix Olesen, 4 stemmer på Alice Folke Olsen
Valg af:
Kirkeværge: Per Thrane Jensen
Kontaktperson: Sys Wagner
Sekretær: Mia Møberg
Kasserer: Michael Gertsen
Bygningskyndig: Peter Folke Olsen
Underskriftsberettiget: Alice Folke Olsen
Kollekter i 2016
Kollektlisten er godkendt
Mødedatoer i 2016
Onsdag den 3. februar
Torsdag den 31. marts kl. 18
Torsdag den 28. april kl. 18 (Sognemøde kl. 17)
Onsdag den 1. juni
Onsdag den 31. august
Onsdag den 21. september
Mandag den 24. oktober
Torsdag den 24. november kl. 18
Sognepræsten
Dåbsjubilæum for de femårige afskaffes, så de døbte får en bibel ved dåben fra den 1.
januar.
Forslag fra organisten om, at der synges en lille korsats efter evangelielæsningen. Det
forsøges de fire adventssøndage.
Modtaget forslag om at have et sted, hvor man kan skrive en bøn. Vi mener, at
lysgloben opfylder behovet.
Modtaget forespørgsel fra Svendborg Kommune om de må låne kirken til korprøver
for et KOL-kor. Vi er positive over for idéen. Mette går videre med det og undersøger,
om det kan lade sig gøre uden at være til gene for de aktiviteter, der ellers foregår i
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7.

8.

9.

9a.
10.
11.

12.
13.

kirken.
Modtaget henvendelse omkring nye ind- og udgangsbønner. Michael og Mette svarer.
Kirkeværgen
Der er skiftet de fornødne klinker i kirken.
Der er bestilt nye skilte til kirkepladsen. De kommer i morgen.
Kontaktpersonen
MU-samtaler er afholdt.
Der er skred i sagen om kordegnens ansættelsesbevis.
Lydhimlen og krucifixet skal støves af. Enten skal der bestilles et rengøringsfirma
med stillads, hvis det skal gøres inden jul, ellers må det vente til februar/marts, hvor
kirketjenere på kursus kan gøre det. Orgeludvidelsen kommer til at støve, så det skal
ikke gøres inden jul. Kursisterne kommer, og så kan der bestilles rengøringsfirma efter
orgeludvidelsen, hvis det er nødvendigt.
Når der skal laves byggearbejder i kirken, dækker orgelbyggerne orglet af fremover.
Meddelelser ved formanden.
Der er kommet musik til projekt Luther-rosen.
Der er kommet budget for kirkegården for 2016.
Ansøgning fra Mødrerådgivningen. Der bevilges 15.000 kr.
Ansøgning fra Kontakt mellem mennesker. Der bevilges 5.000 kr.
Der er kommet energirapport. Når samtlige energirapporter foreligger, sættes punktet
på dagsordenen.
Sikkerhed i kirken
Intet at bemærke
Kirkegårdsbestyrelsen ved Alice Folke Olsen
Intet at bemærke
Evt. nyt fra diverse udvalg
Orgeludvalget: Der er valgt håndværkere. Orgelfirmaet følger tidsplanen.
Der er udsendt 200 indbydelser til åbningskoncerten. Der er tilmeldingsfrist 1.
december.
De forskellige, der støttes ved indsamlinger ved lørdagskoncerterne, skal med i
koncertprogrammerne.
Anvendelse af beløb fra koncerter, mødrerådgivningen foreslået
Mødrerådgivningen i Korsgade, Forsorgshjemmet Sydfyn, Værestedet På Banen
Evt.
Der er Åbent by Night på fredag. Der er ingen, der kan i år.
Anni Brix Olesen er i udlandet fra primo marts til medio august 2016.

