Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: den 11. april 2019

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg

Fraværende:

Med afbud: Mogens, Christian, Diana og
Kristian.

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. Korstole er anskaffet og i brug
2. Husk budgetønsker senest 1. maj
3. Skema om mulige mødetider (Georg)
4. Tilbud på luftfoto
5. Teleslyngeanlæg monteres d. 12. april
6. Kirkesyn. Protokoludskrift sendt til provsti
7. Otterupbladet. Sonderinger pågår
8. Menighedsmøde d. 5. maj efter gudstj.
9. Donation af træer

sognepræst (kbf)

Påske for dagplejebørn i kirken.
Læsehestene afsluttet for denne sæson.
Besværligt nyt system for tilmelding af
konfirmander.

sognepræst

Det går planmæssigt.
Minikonfirmander får invitation i juni til at
begynde forløbet i august.

menighedsplejen

Intet nyt

kirkeværge

Bilag fra ML pr. 2. april vises til orientering

kontaktperson

Orientering til efterretning

kirke- og kirkegårdsudvalg

Se særskilt punkt om Ravnholt kapellet

økonomiudvalg

Kvartalsrapporten tages op på maj-mødet.
Tanja kommer til møde onsdag den 8. maj
kl. 18.00. Hele menighedsrådet er inviteret.

aktivitetsudvalg

Orientering om studieturen den 29. juni.

kommunikationsudvalget

Ligger i dvale

byggeudvalg

Se under punkt 2

Dianas hjørne

Intet

Beslutningspunkter:

1. Ravnholt kapellet
Bilag:
Referat fra K-k udvalgsmøde 2019.03.29

Otterup menighedsråd har besluttet at tage
imod godsejer Christian Sehestedt Juuls
tilbud om at afstå kapellet. Det er
menighedsrådets udtrykkelige forudsætning,
at provstiudvalget finder udvej for at tilføre
kirkens budget den nødvendige merbevilling
til at dække de med overtagelsen forbundne
udgifter.
Det er menighedsrådets opfattelse, at de to
stensarkofager såvel som et begrænset
antal af trækisterne af historiske grunde bør
blive stående i kapellet.

2. Byggesag vedr. graverhus og maskinhus 1. Menighedsrådet har accepteret provstiets
på Bakkevej 4
udmelding om nyt graverhus og maskinhus
som vedtaget på provstiudvalgets møde den
Bilag:
21.2.2019 (sag nr. 2018-33431)
Delreferat fra Bogense PU møde 2019.02.21
Otterup skitse graverfaciliteter 2019.01.17
Anlægsbudget 2019.01.17
Referat fra Byggeudvalgsmøde 2019.03.19

2. Menighedsrådet har besluttet at lade
firmaet C & W A/S stå for totalrådgivning.
Arkitekten har kontaktet Stiftsfuldmægtig
Tina Kjærskov. Der skal udarbejdes en ny
rådgiveraftale omhandlende dispositionsforslaget for graverfaciliteter.
3. Menighedsrådet overvejer at lade
kirkegårdslederen flytte ind i organistens
kontor, og at få opstillet en særskilt
mandskabsvogn til kirkegårdens personale
under byggeprocessen.
4. Menighedsrådet agter at kontakte
naboerne i Lindegården om opbevaring af
maskiner m.v.
5. Menighedsrådet ønsker projektet
fremskyndet mest muligt, da
menighedsrådet i 2005 fik en henstilling fra
arbejdstilsynet om, at der skal være særskilt
baderum til mænd og kvinder.

3. Stillingtagen til fristiftsforsøg nr. 4 og 5

Besluttet at tilmelde os til fristiftsforsøg
nr. 4 og 5

4. Otterupbladet

Grundet nye vilkår afventer vi 1. nummer.

Punkter til næste møde:

Gennemgang af kvartalsrapporten

Evt.

Suzanne orienterede om en evt. fredning af
et gravsted. Menighedsrådet stiller sig
imødekommende.

Næste møde:

Tirsdag den 21. maj
( 19/6, 22/8, 17/9, 9/10, 14/11 )

Menighedsrådsmødet den 11. april 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

