Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 14. nov. 2019

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Christian Karstensen

Fraværende:
Dagsorden:
Referat:

Meddelelser:
formand

1. 26. okt. Opdateret adresseliste efterlyses (ML)
2. 29. okt. Faktura på 17.750,- fra Ib Stenhugger.
3. 8. okt. Indbydelse til liturgimøde den 21. nov. kl. 1720.30 i Grindløse sognegård
Tilmelding sognevis.
4. 13. okt. Regnskab 2018 godkendt af PU.
Se i Dataarkiv. Regnskab.
5. 13. okt. Afslag fra PU på opnormering af
præstestilling fra 75% til 100%

sognepræst (kbf)

Præsternes ferieplan er under udarbejdelse.
Der kommer en temadag til Brandts for
konfirmanderne.
Suzanne tilbød at bogen ”Asfrid” måtte lægges på
sognets hjemmeside.

sognepræst

Der er 10 tilmeldinger til babysalmesang allerede før
annoncering.
Astrid og Preben har været på kursus omkring
salmesang med konfirmander. Kan også bruges til
minikonfirmander og babysalmesang.
Der er temadag næste tirsdag den 19. november.

menighedsplejen

3. december holder præsterne møde om julehjælp.

kirkeværge

Der rykkes for udførelse af bestilte arbejder.
Opsætning af zink på kapellets øst gavl er droppet.
Der er behov for en ekstra katafalk.

kontaktperson

1.12. tiltræder Bjarki med 30 timer ugentligt.
Der arbejdes på en fleksjobordning
15.12. får en person i praktik som kirketjener.
1.12. fratræder Kristian Iversen for at gå på efterløn.
Der arbejdes på at få afholdt kursus i kalenderfunktion
på hjemmesiden.

kirke- og kirkegårdsudvalg

Intet møde

økonomiudvalg

Der blev orienteret om den økonomiske status. Der
arbejdes med en ny model for at kunne styre
årsafslutningen.

aktivitetsudvalg (to bilag)

Der er afholdt skulpturindvielse, afskedsreception og
Alle Helgen arrangement.

kommunikationsudvalg

Den nye hjemmeside er offentligjort

byggeudvalg

intet

Dianas hjørne

Der pyntes med gran.

Beslutningspunkter:
1. Ansøgning til provstiet om 5%
midler

Det blev vedtaget, at menighedsrådet søger om
119.113 kr. til dækning af feriepenge og særlige
feriedage til fratrådte medarbejdere.
Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutning
om slutdispositioner, når vi har et økonomisk overblik i
december.

2. Ansøgning til om brug af
kirkekalkningsmidler

Det besluttedes at sende en ansøgning om at bruge
17.098 kr. af kirkekalkningsmidlerne til
provstiudvalget.

3. Konstituering:
a. Valg af menighedsrådets
formand

Birgit Klinting

b. Valg af menighedsrådets
næstformand

Jørgen Leth

c. Valg af kirkeværge (1 bilag)

Mogens Larsen

d. Valg af kasserer

Christian Karstensen

e. Valg af sekretær

Georg Klinting

f. Valg af kontaktperson

Erik Steen Hansen

g. Valg af bygningskyndig

Kaj Madsen

h. Valg af underskriftsberettiget

Birgit Klinting og Jørgen Leth

i. Besættelse af særlige udvalg
(§ 20)

Se konstitueringsskema af 14. november 2019

Eventuelt

Der ønskes en opdateret liste omkring mulige
mødetidspunkter

Næste møde:

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00

Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 14. nov. 2019
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

