Referat fra menighedsrådsmøde
i Menighedshuset, Bakkevej 2A, Otterup
Dato: 26. august 2020

Tidspunkt: kl. 19.00

Referent:

Georg K

Fraværende:

Preben L og Jørgen Leth

Dagsorden:

Referat:

Ekstra beslutningspunkter: Se 9 og 10

Meddelelser:
formand

1. 17.06.20 Jan Drejer: Ny procedure ved
bygge- og anlægssager (1 bilag)
2. 18.06.20 Suzanne ang. Copydan (1 bilag)
3. 19.06.20 Suzannes afsked bevilget.
Sidste højmesse er 6. sept. med
efterfølgende reception i Menighedshuset
4. 19.06.20 Biskoppens ’sindetskrivelse’ om
ændringer i Otterup og Lunde-Hjadstrup
pastorater (1 bilag)
5. 01.07.20 Synsrapport af 18.06.20 (1 bilag)
6. 02.07.20 Keld Balmer Hansen: Mulighed
for video-redigeringsprogram (1 bilag)
7. 04.08.20 Suzanne: Lidt om EDB og tlf i
fremtiden i præstegården (1 bilag)
8. 04.08.20 Udløb af garanti for Kirkenet-PC
(1 bilag)
9. 07.08.20 Jan Drejer: Indkaldelse til
budgetsamråd 27. aug. samt forslag til
samarbejdsvedtægt (2 bilag)
10. 12.08.20 Preben Holmberg: Korrejsen
udskudt (1 bilag)
11. 13.08.20 Besøg af journalist fra JyskFynske medier ang. digitalisering
12. 14.08.20 Astrid ang. ’Hele Danmarks
familieklub i Otterup’ (1 bilag)

sognepræst (kbf)

Det er gået godt med at gennemføre
kirkelige handlinger under iagttagelse af de
gældende corona-restriktioner.

sognepræst

De næste to måneder får Otterup præstelig
bistand fra nabopræster.
Forårskonfirmanderne bliver konfirmeret i
september og oktober.

menighedsplejen

Der er dags dato indsat kr. 1274,50 på
menighedsplejens konto.

kirkeværge (1 bilag)

Kirkeværgen bestiller en kodelås til kapellet

kontaktperson

Der er fundet en præstesekretærvikar fra 10.
september til 23. oktober.

kirke- og kirkegårdsudvalg (1 bilag)
økonomiudvalg

Christian har sendt 5 spørgsmål til provstiet i
forbindelse med samrådet den 27. sept.

aktivitetsudvalg (2 bilag)

Der arrangeres en afskedsreception for
Suzanne og Jens den 6. sept. i
menighedshuset. Og en sammenkomst den
9. sept. for menighedsråd og medarbejdere.

kommunikationsudvalg
byggeudvalg
Dianas hjørne
valgbestyrelsen

Der er lavet fuldmagtserklæringer

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af kvartalsrapport (2 bilag)

Godkendt

2. Hvem skal tage sig af at indberette til
CopyDan?

Organisten har påtaget sig opgaven

3. Ønsker vi at benytte video-redigeringsprogrammet ’Dreambroker’?
(Årlig licens kr. 2500 incl. moms)

Venter med at tage stilling, til det bliver
aktuelt for os

4. Suzanne ønsker at overtage tlf.nr.
Mobiltelefon med nummer overdrages til
30511225 og at overtage den 2-årige mobil- Suzanne uden beregning
telefon på ’rimelige vilkår’. Kan det
imødekommes? Hvordan?
5. Kan menighedsrådet godkende, at
Suzanne meddeler kirkeministeriets ITkontor, at sognet afventer anskaffelse af ny
PC, til ansættelse af den kommende
kirkebogsførende sognepræst er på plads?

Menighedsrådet godkender, at anskaffelse
af ny PC afventer, at kommende
kirkebogsførende sognepræst er på plads.

6. Kan menighedsrådet tilslutte sig
provstiets forslag vedr. pulje for
feriepengeforpligtelser?

Menighedsrådet tilslutter sig forslaget fra
provstiet

7. Tilbagebetaling af indbetalt
deltagerbetaling vedr. udskudt korrejse?

Alle de indbetalte penge bliver stående. Hvis
nogle deltagere ønsker at få pengene
tilbage, imødekommer menighedsrådet
ønsket.

8. Vil menighedsrådet stille konfirmandstuen
til rådighed for projekt ’Hele Danmarks
familieklub i Otterup’? Det drejer sig om ca.
ti familier 2 gange om måneden i et halvt år.
Det er led i KFUM’s sociale arbejde.

Menighedsrådet stiller sig positivt over for
idéen, men coronareglerne gør det
vanskeligt at imødekomme ansøgningen for
nærværende. Formanden kontakter Stine.

9. Skal vi annoncere efter
Vi indrykker en helsidesannonce i
menighedsrådsmedl. i Ugeavisen Nordfyn? Ugeavisen Nordfyn den 2. sept. og en
mindre annonce den 9. sept.
Christian sætter også annoncen på
Facebook-siden ’Det sker i Otterup’ den 7.
sept.
10. Igangsættelse af arbejder i kirke og
menighedshus efter økonomiudvalgets
indstilling den 19.8.2020.

Menighedsrådet imødekommer
økonomiudvalgets indstilling.
Desuden accepteres tilbud på
zinkinddækning ved kapellet kr. 4813 incl.
Moms.

Næste møde:

23. sept.

Underskrifter på referat fra menighedsrådsmødet den 26. august 2020
Astrid Paludan
Birgit Klinting
Christian Karstensen
Erik Frank
Erik Steen Hansen
Georg Klinting
Jørgen Leth
Lenta Samberg
Mogens Larsen
Preben Ladefoged
Suzanne Johansen

