Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 23 (2008-2012) den 25. januar 2011 kl. 17 - 19 i kirkens mødelokale

blad nr. 24

Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 23. januar.
Afbud fra
Dagsorden:
Punkt 261

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Punkt 262

Ansøgning fra Ditte om deltagelse og betaling for Introduktionskursus og Landskursus
for sognemedhjælpere den 30. maj – 1. juni 2011 på Nyborg Strand - se bilag.
Bevilget af forretningsudvalget.
At der anvendes billigste transportmiddel.

Punkt 263

Ansøgning fra Ditte om deltagelse og betaling for kurset ”Babysalmesang 2, musik i
kirken med små børn” fem mandage i maj 2011 kl. 10-14 i Gl. Holte Kirke. Pris 3.000
kr. Se bilag
Menighedsrådet siger nej.
Vi vil gerne drøfte om det har relevans for kirken og om sognemedhjælper og organist
skal have det kursus.

Punkt 264

Ansøgning fra Sct. Nicolai Tjenesten om økonomisk bidrag til driften - se bilag.
Forretningsudvalget foreslår, at der bevilges 3.000 kr.
Der bevilliges 2.500 kr.

Punkt 265

Ansøgning fra Reden Odense om økonomisk støtte til arbejdet - se bilag.
Forretningsudvalget foreslår, at der bevilges 3.000 kr.
Der bevilliges 2.500 kr.

Punkt 266

Ansøgning fra Café Paraplyen om økonomisk støtte til arbejdet - se bilag.
Forretningsudvalget foreslår, at der bevilges 3.000 kr.
Der bevilliges 2.500 kr.

Punkt 267

Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn 2010 til godkendelse - se bilag.
Godkendt

Punkt 268

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling søndag den 13. marts 2011. Skal vi deltage?
– se bilag.
Vi deltager

Punkt 269

Forslag til datoer for kirkefrokost indtil sommerferien:
20/2 (suppe), 20/3, 21/4 (lammespisning), 15/5 og 19/6.
Skal prisen for sættes op? Er i øjeblikket 25 kr. + 5 kr. pr. øl/vand.
Datoerne blev godkendt
Det blev besluttet maden skal koste 25 kr. og øl/vand 10 kr.

Punkt 270

Der står en PC + printer i kælderlokale - hvad skal der ske med dem?
Den der kommer først kan afhente pc’en og printeren.

Punkt 271

Drøftelse af Multimedieskat og retningslinjer for udlån af lokaler inkl.
mindesammenkomster efter begravelser/bisættelser - se bilag fra Birgit og nuværende
retningslinjer for udlån + ændringsforslag fra Birgit og Hanne.
Der skal betales multimedieskat når man tager sin computer med hjem.
Det undersøges med ansattes telefon.
Menighedsrådet besluttet at leje af lokaler at forretningsudvalget kommer med et
udkast om retningslinier og betaling for leje.

Punkt 272

Der er foretaget Apv hos Laila den 3. december 2010 - se bilag med referat fra mødet +
bemærkninger fra Birgit om snerydning
Laila, Poul, Birgit og Frank drøftede Apv’en den 11/1. Her blev det besluttet, at Poul
indhenter tilbud på energiruder og forsatsruder til de to vinduer på kontoret.
Vedr. belysning er der to muligheder - en bordlampe mere a la den på kirkekontoret
eller loftslampe (lysstofrør) over skrivebordet.
Læselys på alter drøftes på møde med Selskabet for Kirkelig Kunst. Et møde besluttet
på syn, hvor de bl.a. skal vejlede os omkring køb som vaser til opstilling på begge sider
af alteret.
Vi for den bygningskyndig til at vurdere hvad der skal udføres af arbejde i forbindelse
med vinduerne og belysning i præstekontoret.
Der kommer kirkekunst-konsulent 10/2 kl. 10 om belysning ved alteret.

Punkt 273

Orientering om trafikændringer på Rugårdsvej. Ønsker vi adgang for biler fra
Ambrosius Stubs Vej til kirken.
Der er ikke tilslutning for at åbne for tilkørsel fra Ambrosius Stubs Vej fra
menighedsrådets side.

Punkt 274

Drøftelse af lyd/højtalerforhold i kirken.
Hvis flygelet bruges ved gudstjenesterne skal det helt ind i kirkerummet og skydedøren
lukkes.

Punkt 275

Forslag til datoer for menigrådsmøder i andet halvår 2011:
25/8, 29/9, 27/10 og 24/11.
Datoerne blev 25/8, 29/9, 20/10 og 29/11.

Punkt 276

Orientering v/ formanden se postliste og bilag.
Frank orienterede.

Punkt 277

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge.
- tilbud på tilstandsvurdering af kirkens varmeanlæg – Se bilag.
Det skal i synsrapporten.
- status på tilbud og priser vedrørende synsrapporter fra d. 12/11-2010 –
synsrapporter er udleveret.
Kirkenværgen udfylder Synsrapporten med tilbud og priser som sendes til
forretningsudvalget inden d. 16. februar.
d. 2-12-2010 var der igen forsøgt indbrud i kirken.
b. Præst
Intet

c. Kontaktperson
- referat fra personalemøde d. 9/11-2010.
Referatet blev gennemgået.
d. Kasserer
Intet
e. Aktivitetsudvalg.
- se referat fra møde d. 6/1.
Intet
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet
g. Sognemedhjælperudvalg
- se referat fra møde d. 23/11 og arbejdsbeskrivelse for Ditte.
Intet
h. Øvrige udvalg.
Intet
i. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Ønske om online kalender
Punkt 278

Punkter til næste møde den 3. marts 2011
1. Årregnskab for 2010.
2.

Punkt 279

Eventuelt.
Intet

