Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: Tirsdag den 18. februar 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent

Georg K

Fraværende
Dagsorden

Referat

Ekstra beslutningspunkter

5. Godkendelse af udgift til den 17.04
7. Uopfordret ansøgning (lukket punkt)

Meddelelser:
formand

1. 22.01.20 Invitation til Fællesmøde for alle
graverne i Bogense provsti den 26. februar.
Tilmelding ønskes.
2. 22.01.20 Menighedsrådets svar på
uopfordret ansøgning (ansøgers respons
afventes).
3. 24.01.20 Stiftsavisen Fyn 2020
4. 25.01.20 Valgvejledningen 2020 (DAP)
5. 25.01.20 Valgkursus 25. feb. 2 tilmeldt
6. 31.01.20 Biskoppen har godkendt, at vi
fortsætter med en toårig valgperiode.
7. 22.01.20 Indbydelse til Tine Lindhardt til
møde om fremtidig normering. Svar afventes
8. 05.02.20 Indkaldelse til forårsmøde /
indledende budgetsamråd 31.03.20 kl.19.00.
Alle menighedsrådsmedlemmer inkl. præster
er velkomne.Tilmelding senest tirsdag den
24.03 til BK (Kan nås på næste mhr-møde)
9. Møde om APP: MIN LANDSBY (ML)
10. OtterupBladets februarnummer er
omdelt den 15-16. februar
11. 17.02.20 Svar fra ’uopfordret ansøger’
12. 17.02.20 Mail fra Jørgen Leth med
opfordring til at slutte møder ved 21-tiden

sognepræst (kbf)

Temadage med begge konfirmandhold. De
lavede deres egen gudstjeneste og gjorde
det godt. Haft god gavn af 7 frivillige der har
fulgt undervisningen hele sæsonen.
Læsehestene kom godt i gang i januar. Ca.
10 hver gang.
Kyndelmissegudstjenesten gik fint. Godt
samarbejde med spejderne år efter år.

sognepræst

Glad for frivillige til konfirmanderne. En laver
sandwicher til konfirmanderne og fire
medvirker ved undervisningen.
I gang med sammen med organisten at
planlægge en liturgisk gudstjeneste
langfredag. Babysalmesangsgudstjeneste
forberedes.

menighedsplejen

Møder holdes efter behov

kirkeværge

Problemer med lydanlægget i kirken. Er
afhjulpet.

kontaktperson

---

kirke- og kirkegårdsudvalg

Møde holdes i marts

økonomiudvalg

Regnskab 2019 kommer ud med et
overskud. Der holdes møde snarest.

aktivitetsudvalg (se referat fra 17. jan.)

Der holdes møde på fredag

kommunikationsudvalg

Stof til OtterupBladet indleveres senest 1.
marts.

byggeudvalg

Møde holdes torsdag d. 5. marts kl. 14.00

Dianas hjørne

Færdig med at klippe bøgehækkene i afd. O.
Der kommer et fuglebad i afd. O
Gran bliver taget af i næste uge.

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af ny mødeplan (bilag)

Godkendt (mødeplanen udsendes)

2. Godkendelse af regnskabsinstruks (bilag) Udsat, da indtil ny regnskabsinstruks
modtages
3. Håndtering af kontanter

Menighedsrådet beslutter, at der forsøges
oprettet en konto i Nordfyns Bank og en
ekstra MobilePay ordning. Kasseren
indleder forhandlinger.

4. Abonnement på Stiftsavisen Fyn 2020?

Vedtaget at fortsætte med det nuværende
antal abonnenter

5. Godkendelse af udgift til arr. den 17.04
(lukket punkt)

Godkendt at afholde udgiften til en reception
inden for en ramme på 5000 kr

6. Ansættelsessag (lukket punkt)

7. Uopfordret ansøgning (lukket punkt)

Udskydes til næste møde.

Evt.
Mødet slut

kl.

Næste møde:
Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 18. februar 2020
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

