Dagsorden til menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 9. oktober 2019

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent: Christian Karstensen
Fraværende:

Georg, Lenta, Kristian Vinter (afbud)

Dagsorden:

Referat:

2 ekstra beslutningspunkter

3. kortur 4. lukket møde

Meddelelser:
formand

1. Preben Holmberg ansat som organist ved
Otterup kirke pr. 1. november 2019.
2. Musikskolen har fået lov at låne kirke og
menighedshus onsdag den 4. dec. fra kl. 17.
3. Opstillingen af skulpturerne er planlagt:
’Bronceøksen’ den 7. okt. , ’Englevæsen’
den 21. okt.
4. Modtagelsen af skulpturerne markeres
den 24. okt. kl. 16 med aftensang i kirken og
efterfølgende reception i menighedshuset.
5. Svar fra provstiet angående opnormering.

sognepræst (kbf)

Læsehestene godt fra start.
Høstgudstjenester gik godt.
Tak til personalet for en god indsats en ellers
svær dag.

sognepræst

Minikonfirmanderne havde afsluttende
gudstjeneste i dag.
Der begynder at komme forespørgsler om
babysalmesang.
Astrid og Preben er tilmeldt ”salmesang for
konfirmander”

menighedsplejen
kirkeværge

Der er boret huller til køling af teleslynge.
Hjertestarter er installeret.
Salmebøger er sendt til reparation.
Det drysser med kalk på orgelet.

kontaktperson

Der udarbejdes ansættelsesbrev til organist.
Ny gravermedhjælper ansættes på 30 timer.
Forespørgsel om en yngre kvinde kan starte
i arbejdsprøvning som kirketjener.
Der er afsat provstipenge til køl i kapellerne i
Bogense, Otterup og Søndersø i 2020.

kirke- og kirkegårdsudvalg

intet

økonomiudvalg

Se bilag

aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgets plan blev fremlagt.
Aktivitetsudvalgsmødet den 24. oktober
flyttes til senere. Nærmere følger.
Regnskab for høstudflugten blev fremlagt.

kommunikationsudvalget

Avisen og TV2-Fyn kontaktes i forbindelse
med afsløringen af skulpturerne 24. oktober.
Der udsendes invitationer til biskop, provst
og Kent Holms familie.

byggeudvalg

Der indkaldes til møde i foråret 2020
angående maskinhuset.

Dianas hjørne

Medarbejderne var til kirkemesse. Der var
nyt om, hvorledes man må lægge gran.
Sygemeldt medarbejder i bedring.
Der startes på grandækning.

Beslutningspunkter:
1. Planlægning af afsked med Kåre D

Erik Frank er Primus Motor.
(Afskedsreception søndag 27. oktober efter
gudstjenesten). Det annonceres i
nyhedsbrevet.

2. Planlægning af velkomst til Preben H

Der serveres lidt ekstra efter gudstjenesten
Allehelgens dag, og der pyntes op i
anledning af, at vores nye organist starter.

3. Kortur

Det besluttes at korturen gennemføres i
2020. Der indbetales 10.000 kr. i depositum i
denne uge. Der vil være ubrugte midler i
aktivitetsudvalget i 2019. Desuden ligger der
et beløb på indbetalinger fra deltagerne.

4. Lukket punkt angående normering

Næste møde:

NB! Torsdag den 31. oktober (14/11)

Menighedsrådsmødet den 9. okt. 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

