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Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 13. april.
Afbud fra Laila, Birgit, Hanne og Irene
Dagsorden:
Punkt 307
Punkt 308

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Skal vi fortsat støtte Danske Sømands- og Udlandskirker med medlemskab? – se bilag.
Der var flertal for fortsat at støtte medlemskabet med 1000 kr.

Punkt 309

Ansøgning fra Hanne om lov til deltagelse i Danmarks Kirketjenerforenings årskursus
den 14.-16. juni 2011 – se bilag.
Ansøgningen blev godkendt.
Billigste transport refunderes.

Punkt 310

Irina deltager i FPO-stævne den 22.-25. maj 2011 – se bilag.
Godkendes, men fremover skal ansøgningen gå gennem kontaktpersonen til
forretningsudvalget og videre til menighedsrådet.
Billigste transport refunderes.

Punkt 311

Niels Hansen har fået ændret stillingsbetegnelse fra præstesekretær til kordegn.
Niels’ lønindplacering drøftes – se bilag.
Menighedsrådet godkender hans nuværende indplacering.

Punkt 312

Status på ombygning af krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – se bilag.
Der er ingen afklaring indnu, men kommunen vil arbejde på at bevare begge
indkørsler til kirken, som er menighedsrådets ønske.

Punkt 313

Hanne har ønsket et elektronisk planlægningsværktøj til styring af lokalebrug og
personale (friweekends, ferie, kurser m.m.). Hanne har i øjeblikket et værktøj fra
Group Planner Aps på prøve. Skal det værktøjet købes? – se bilag.
Det godkendes at vi køber det, for en periode af 12 måneder, for 2000 kr
.
Hanne har ønsket indkøb af bord og bænk til opstilling bag kirken.
Begrundelse: Det kunne være dejligt at holde møde udenfor engang imellem og ikke
mindst spise sin frokost ude på en bænk i stedet for på trappestenen. Pris: Knap 1.000
kr.
Det godkendes at der kan foretages indkøb af et bord.

Punkt 314

Punkt 315

Drøftelse og beslutning om køb af vaser og evt. podie til vaser ved alter samt drøftelse
af forslag til mosaikbillede til erstatning af dørmåtte ved indgang til kirkerummet.
Beskrivelser er udleveret tidligere. – Se bilag med prisliste.
Beslutningen udsættes og tages på mødet d.12 maj.
Forslag til vaser og stativer sendes til forretningsudvalget 10 dage før mødet.
På mødet 12 maj nedsættes mosaikudvalg til søgning af fondsmidler til dette projekt.

Punkt 316

Orientering v/ formanden se postliste og bilag.
Frank orienterede

Punkt 317

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge.
Præstebolig – soveværelse og kammer er isat og malet
Gartneren er gået igang i haven
Der er købt 66 nye hynder til kirken, de gamle gemmes til andet formål f. eks.
Udendørs gudstjeneste
b. Præst - fraværende
c. Kontaktperson - fraværende
d. Kasserer - fraværende
e. Aktivitetsudvalg.
Intet nyt
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet nyt
g. Sognemedhjælperudvalg – Se referat
Det godkendes beløbet max. 6000 kr. tages af kassebeholdningen.
h. Folkekirkelig Medieforening Fyns Stift
Orientering ved Helga og Flemming – Se beretning
Helga og Flemming orienterede
i. Øvrige udvalg.
Intet nyt
j. Nyt fra medarbejderrepræsentanten. - fraværende

Punkt 318

Punkter til næste møde den 12. maj 2011
1. Maling af trappekant
2. Regnskabsrapport
3. Lukket møde fra 16/2 fortsættes

Punkt 319

Eventuelt.
Intet

