Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 22. aug. 2019

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. Skrivelse fra Bogense Provsti ang. Ravnholtkapellet 25.6.2019
(bilag)
2. Henvendelse fra Charlotte Holm ang. donation af skulptur til
kirkegården 4.7.2019 (bilag)
3. Opfordring fra Danske Sømands- og Udlandskirker om medlemskab
og evt. kollekt 12.7.2019
4. Tilbud fra Otterupbladet ved Erling Jensen 15.7.2019
5. Anmodning om fredning af gravsted fra Birte og Niels Matthiesen
16.7.2019
6. Besked fra provstiet om opmåling af kirkegården 25.10.2019 ca.kl. 9
7. Henvendelse fra Suzanne ang. henvendelse fra Folkekirkens IT om
omlægning af kirkenettets datalinjer 9.8.2019
8. Besøg i Fraugde for at se den tilbudte skulptur 13.8.2019
9. Indbydelse til landemode/stiftsdag lørdag d. 28. september via
stiftets hjemmeside
10. Mail fra provstisekretær Jan D.C. fra 13.8.2019 om, at
budgetsamrådet d. 28.8. er aflyst. Ny dato udmeldes efter 15.9.
11. Mail fra provsten 14.8.2019. Opfordring til at indføje tillæg i
kirkegårdsvedtægten ang. gravsten, der bliver stående efter
fredningstidens udløb.
12. Otterupbladet nr. 2 ang. bagsiden 16.8.2019
13. Møde med leverandør af ny hjemmeside 21.8.2019
14. Provst Keld B. Hansen ang. øksen og englen 22.8.2019

sognepræst (kbf)

Nævnte besværlige regler vedr. konfirmandindskrivningen.
Tilmeldingen er gennemført og undervisningen er i gang.

sognepræst

Den 18. august var omkr. 30 kristne kinesere i kirke og til kirkekaffe
bagefter. En positiv oplevelse for alle. Minikonfirmandundervisngen
begyndte den 21. aug.

menighedsplejen

Samarbejdsaftale med SMP klar til underskrift i
menighedsplejeudvalget

kirkeværge

Se bilag pr. 8.8.2019 (Året-2019.pdf)

kontaktperson
kirke- og kirkegårdsudvalg
økonomiudvalg

Mobilepay er indført.

aktivitetsudvalg
kommunikationsudvalget
byggeudvalg
Dianas hjørne

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af kvartalsrapport
2. kvartal 2019 (3 bilag)

Rapporten er godkendt

2. Ny hjemmeside?

Vedtaget at indkøbe hjemmesideprogram med kalender fra DKM.
Kommunkationsudvalget holder møde med firmaet omkring den
konkrete tilretning af hjemmesiden m.v.

3. Otterupbladet?

Kommunikationsudvalget tager kontakt med redaktøren af
Otterupbladet om de nærmere betingelser vedr. et eventuelt
abonnement.

4. Donation af skulptur til Otterup
kirkegård?

Vedtaget at tage imod donationen. Der tages tlf. kontakt med
stiftsøvrigheden med hensyn til at få afklaret juridiske forhold omkring
modtagelse af donationen.

5. Omlægning af datalinjer
Bakkevej 2A?

Der er bestilt omlægning af datalinjen. En tekniker fra TDC er bestilt.

6. Ravnholtkapellet. Fotografering
af kister?

Vedr. overtagelse af Ravnholt kapellet savner menighedsrådet et
overdragelsesdokument til afslutning af sagen. Stiftsøvrigheden
anmodes om at tilvejebringe dette. Nationalmuseet kontaktes om
allerede eksisterende billedmateriale.

7. Lukket punkt ang. normering

Næste møde:

Tirsdag den 17. september

(9/10, 14/11)

Menighedsrådsmødet den 22.
aug. 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

