Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 21. jan. 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Afbud fra Suzanne
Erik S deltog fra kl. 20.10
Preben L gik kl. 20.20

Dagsorden:

Referat:

Meddelelser:
formand

1. 21. nov. Brug af kirkekalkningsmidler
bevilget efter ansøgning kr. 17.098, 13
2. 5. dec. Provstiudv. Har på møde 28.11.19
imødekommet vores ansøgning om brug af
5% midler ved medarbejderes fratrædelse
kr. 119.113,3. 5. dec. Angående ringning
4. 17. dec. Angående indfrielse af restgæld
5. Temadag den 28. marts i Vissenbjerg.
Tilmelding senest 4. februar.
6. 15. jan. Refusion for gravkastning
7. 17. jan. MinlandsbyAPP. Opstartmøde 25.
feb. kl. 18-21 i Uggerslev Forsamlingshus
8. 20. jan. KM angående valg 2020. NB
toårige funktionsperioder skal søges senest
3. marts

sognepræst (kbf)

----

sognepræst

Babysalmesang startet med 18 på holdet.
Vil gerne holde en fødselsdagsreception den
17. april kl. 13-15. Menighedsrådet tilbyder
at stille kirke og menighedshus til rådighed.

menighedsplejen

----

kirkeværge (se bilag)

----

kontaktperson

----

kirke- og kirkegårdsudvalg

----

økonomiudvalg

Udvalget holdt møde i dec. og havde
bemyndigelse til at foretage slutindkøb i
forhold til prognosen. Der blev disponeret for
35.000 kr.

aktivitetsudvalg (se bilag)

Vi gennemgik planen for arrangementer.
Frivilligmøde den 30. januar kl. 12

kommunikationsudvalget

----

byggeudvalg

Møde afholdes 11. februar kl. 14 på Kirkely

Dianas hjørne

Søjleavnbøg er blevet stynet. Personalet
siger tak for julegave.

sekretæren

1. Navneliste. Evt. ændringer bedes meddelt
sekretæren.
2. Hvornår kan vi bedst holde møde?

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af mødeplan for 2020 (se
bilag)

Nyt forslag udarbejdet med fast mødedato
tirsdag kl. 19.00.

2. Godkendelse af udgift til fældning af
Godkendt.
kastanjetræ, stubfræsning og retablering af
diget kr. 24.875,3. Stillingtagen til forslag om at bruge
OtterupBladet som ’kirkeblad’ i stedet for
ugeavisen Nordfyn.

Vedtaget at bruge OtterupBladet som
’kirkeblad’ med 6 årlige numre.
Erik F opsiger aftalen med Ugeavisen
Nordfyn.

4. Stillingtagen til forslag om at holde en
temaaften om kommunikation

Tirsdag den 3. marts

5. Beslutning om faste dage til lørdagsdåb
(se bilag)

Menighedsrådet bakker op om præsternes
ønske om at tilbyde lørdagsdåb 14 gange
årligt på faste datoer. De tilbudte datoer
offentliggøres på hjemmesiden.

6. Forslag om at skrive til biskoppen
Sagen blev drøftet. Biskoppen orienteres om
angående afslag på ansøgning om
situationen, og indbydes til et møde med
opnormering af præstestilling i Otterup
menighedsrådet.
Pastorat fra 75 til 100% (se bilag med
oversigt over kirkelige handlinger i Bogense
Provsti)
7. Oprettelse af konto i COOP bank?

Vedtaget, at kirken opretter en konto i COOP
bank. Diana Dencker og Christian
Karstensen bemyndiges til at foretage det
fornødne.

8. Evt. ansøgning om 2-årig valgperiode

Besluttet at ansøge om en 2-årig periode.

9. Uopfordret ansøgning (lukket punkt)

Formanden svarer ansøgeren.

10. Henvendelse om nedsat tid (lukket pkt) Vedtaget at lade kontaktpersonen arbejde
videre med sagen.

Evt.
Tirsdag den 18. februar kl. 19.00

Næste møde:
Menighedsrådsmødet den 21. jan. 2020
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

underskrifter

