Referat af menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: Onsdag den 13. marts 2019

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg

Fraværende:

Lenta (uden afbud)

Dagsorden:

Referat:

Provsten deltager for at orientere om nyt
Provsten anbefaler, at kirken overtager
vedr. Ravnholt kapellet og drøfte situationen kapellet. Han giver tilsagn om, at provstiet vil
sørge for midler til den nødvendige
istandsættelse. Menighedsrådet træffer om
muligt inden 1. maj en afgørelse om
anbringelse af sarkofager og kister m.v..

Meddelelser:
Formand

1. Tre deltager i temadagen ’Hvem ejer
gudstjenesten’ d. 23. marts i Vissenbjerg
2. Førstehjælpskursus mandag den 8. april
kl. 11-16.30 i Menighedshuset.
3. Husk kirkesyn tirsdag d. 9. april kl. 13.30
4. Budgetsamråd onsdag d. 10. april kl. 19
5. Budgetønsker til 2020. Deadline 1. maj.

Sognepræst (kbf)

Alt går planmæssigt

Sognepræst

Travl tid med mange lørdagsdåb

Menighedsplejen

Intet nyt

Kirkeværge

Modtaget skrivelse om forsikring af de
frivillige.

Kontaktperson

Gemmes til et andet punkt

Kirke- og kirkegårdsudvalg
(Referat fra K-K udv.møde er udsendt den
26.02.19. NB Ret ugedag for næste møde
til tirsdag d. 30. april).

Der indkaldes til en særligt møde angående
Ravnholt kapellet

Økonomiudvalg

Se det udsendte referat

Aktivitetsudvalg
(Referat fra møde den 04.03.19)

Studieturen bliver den 29. juni og går til
Broager kirke og Cathrinesminde teglværk

Kommunikationsudvalget

Intet nyt

Byggeudvalg

Der indkaldes til møde tirsdag den 19. marts
kl. 13.00 i Kirkely

Dianas hjørne

Godt i gang med at klippe hæk og fjerne
gran. Stedmoderblomster er anskaffet.

Beslutningspunkter:
1. Årsregnskab 2018 (se 2 bilag)

Otterup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 61532919. Regnskab 2018.
Afleveret d. 11-03-2019 kl. 09:51.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

2. Ringning, når bedemænd sætter i kapel? Man har vedtaget, at der som hidtil skal
være ringning, når der er et følge til stede
ved indsættelse af kiste i kirkens ligkapel.
3. Ansøgning fra Kåre om deltagelse i
Organistforeningens stævne og
generalforsamling i Esbjerg
den 19. til 22. maj 2019.
Stævneafgift kr. 5.200,- og tjenestefri.
(Se bilag)

Bevilget

4. Ansøgning fra Kåre om tilladelse til at
arrangere et korstævne i kirke og
menighedshus en lørdag i efteråret 2019.
Udgiften dækkes af den lokale kreds af
Folkekirkens Ungdomskor (FUK).
(se bilag)

Godkendt

5. Otterupbladet / Otterup Lokalråd?

Vedtaget forsøgsvis at deltage med stof til
maj-nummeret. Erik F og Mogens er
tovholdere.

Eventuelt:
Førstehjælpskurset den 8. april

Der sørges for beværtning af kursisterne.

6. Lukket punkt angående personaleforhold.
(Se mail udsendt til menighedsrådet den
27.02.19 fra kontaktpersonen)
Næste møde:

Torsdag den 11. april
( 21/5, 19/6, 22/8, 17/9, 9/10, 14/11 )

Menighedsrådsmødet den 13. marts 2019
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

underskrifter

