Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 32 (2008-2012) den 29. september 2011 kl. 17 - 19 i kirkens mødelokale

blad nr. 33

Efter mødet spiser vi et par stykker smørrebrød. Evt. afbud meddeles Frank senest den 27. september.
Afbud fra Helga Schmidt, Irene Andreassen og Hanne Josefsen.
Dagsorden:
Punkt 388

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Punkt 389

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2010 til godkendelse – se bilag.
Revisionsprotokollatet blev gennemgået og behandlet og punkt 4 tages til efterretning.

Punkt 390

Drøftelse af alternative valgformer til menighedsrådsvalg 2012 – se bilag.
Vi tilmelder os valgforsamling med ventil.

Punkt 391

Skal vi lave kopieringsaftale med Copydan Tekst & Node – se bilag.
Vi laver en aftale med Copydan med basis punt1 og punkt 2b.

Punkt 392

Anmodning om støtte til / medlemskab af foreningen Børn og Unge i sorg på Fyn – se
bilag.
Vi ønsker medlemskab med 1000 kr. om året.

Punkt 393

Forslag til stativ til vaser ved alteret til godkendelse – se tilbud + skitseforslag.
Frank indhenter et alternativ tilbud i forhold dette tilbud til godkendelse på næste
menighedsrådsmøde.

Punkt 394

Forslag om køb af 3 lave skabe til mødelokale til opbevaring af undervisningsmateriale
for konfirmander, minikonfirmander og kormedlemmer til godkendelse – se tilbud.
Endvidere forslag til køb af skab til kælderlokalet, svarende til det der står i
mødelokalet, til opbevaring af undervisningsmateriale for kormedlemmer til
godkendelse – pris 4.763 kr.
Vi beslutter at få demonstreret de 3 skabe i forskellige farver og derefter at købe dem
når der plads på budgettet.
Det blev også besluttet at det ekstra skab til kælderen bliver indkøbt når der plads i
budgettet.
Tavlen i mødelokalet skal flyttes når der andre aktiviteter i mødelokalet end
undervisning, tavlen skal køres i menighedssalen og retur når aktiviteten er slut.

Punkt 395

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

Punkt 396

Orientering ved enkeltpersoner og udvalg.
a. Kirkeværge.
Poul indhenter tilbud på termostater og
vandvarmsbeholder/gennemstrømsvandvarmer.
b. Præst
Intet.

c. Kontaktperson
Lars fra koret stopper 1/10.
Flagregulativ: Langfredag og påskedag tages flaget ned kl.17.00.
Soldaternesdag flages til kl. 15.30.
Snerydning: I tilfælde at Flemming er syg ringes der til kirkeværgen.
d. Kasserer
Intet.
e. Aktivitetsudvalg – se bilag.
Intet.
f. Bladudvalg, herunder forslag til stof til Kureren og Hjemmesiden.
Intet.
g. Sognemedhjælperudvalg
Intet.
h. Øvrige udvalg.
Intet.
i. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
Intet.
Punkt 397

Punkter til næste møde den 20. oktober 2011
1. Regnskabsrapport for 3. kvartal.

Punkt 398

Eventuelt.
Intet.

