Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 4 (2012-2014) den 7.3.2013 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 4

REFERAT
Til stede: Birgit Boelskov (BB), Birgit Hansen (BH), Helga Schmidt (HS), Laila Groes (LG), Laila Krum (LK), Leo
Nancke (LN), Pia Haugaard (PH), Poul Thornøe Knudsen (PTK), Trine Bruun Sørensen (TBS)
Ansatte: Irina Natius, Kristin Lumholt, Niels Hansen.
Steen Andersen (SA)
1. Møde mellem medarbejdere og menighedsråd – ønske om medarbejderrepræsentant i rådet. Præsentation af medlemmer samt ansatte. Irina vil ved et fremtidigt møde deltage med et punkt på
dagsordenen bl.a. medlemskab af FUK. Menighedsrådet opfordrer ansatte til at deltage med en
medarbejderrepræsentant. og opfordre ansatte til at komme med punkter til dagsordenen og meget gerne deltage ved punktet.
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Tradition for kontinuerlig nummerering af dagsordens/referat punkter. I igangværende år nummereres møderne kontinuerligt fra første møde ved nyt menighedsråd. Dagsordenernes punkter starter
med pkt. 1 ved hvert møde. Der tages stilling til anden nummerering ved udgangen af 2013.
4. Regnskabs gennemgang, Steen Andersen deltager. Regnskab gennemgået med forklaringer ved SA.
Det positive resultat af drift kr. 74907,41 overføres til menighedsrådets frie midler. Det positive resultat af anlæg kr. 26525,05 videreføres til ikke-udført anlægsarbejde. Det konstateres at det positive resultat i regnskabsåret 2012 er opnået ved merforbrug på kirkebygning og sognegård og et
mindreforbrug på aktiviteter. Menighedsrådet vil i fremtiden have fokus på fordelingen.
Finansiel status. Likviditeten er forbedret i forhold til 2011.
5. Orientering fra:
Formand: Etableret forbindelse mellem kirkekontorets computer og printer. Der må ikke oprettes
forbindelse fra kirkekontorets computer til net. Der er pt. ikke behov for andre løsninger.
Sagen omkring ny kapelbygning og indretning af kontor er afsluttet og de stillede garantier er frigivet.
Indbydelse fra Kirken i Farver. Bilag 1 (Trine B.S. og Birgit B. samme tid til møde i Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde). HS deltager
Præst: Der er liturgisk gudstjeneste langfredag. Laila finder menighedsmedlemmer til at læse de 7
korsord.
Der har været flere fine gudstjenester. Kyndelmisse, fastelavn og en fremtidig musikalsk spaghettigudstjeneste med deltagelse af spirekoret.
Kirkeværge: Afslutning af synsrapport foretaget 13.11.2012 & huskeseddel til nov. 2013. Synsrapporten er afleveret til provstiudvalget. Huskeseddel over kommende opgaver skal udarbejdes.
Kontaktperson: Medarbejdernes arbejdsopgaver. Punktet udsættes til næste møde.
Oprydning i lagerrum. Kælderrummet er blevet genetableret som nærdepot, men kan bruges til
kreativt aktivitetsrum for fx juniorkonfirmander.
Irina bevilges deltagelse i årsmøde for organister.
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Bladudvalg: Regnskab for Kureren/kasserer. Bilag 2. Ingen kommentarer.
Kirkefrokost: Forslag om stigning af gebyr fra 25 kr. til 30 kr. Prisstigning vedtaget.
Kirke- & præstegårdsudvalg: Der bevilges indkøb af robotplæneklipper. Beløb svarer til dette års
budget for havearbejde i præsteboliget.
Tilbud på opgradering af lyd til Menighedssalen. Bilag 3. Ingen kommentarer
Gudstjeneste i DR (v. Leo Josef Nancke). Nedsat udvalg: LN, LG, BB, PTK, TBS
Regler for udlevering af nøgler (v. Poul Thornøe Knudsen). Kirketjenervikar får en nøgle. HS får ansvar for en ekstra nøgle som kan udleveres til køkkenholdet.
Takster for musikere/sangere (v. Birgit Hansen). Kirkesangernes løn skal drøftes på det møde, hvor
Irina deltager.
Ansøgninger vedr. nyanskaffelser fra medarbejderne (v. Birgit Hansen). Bilag 4. Der bevilges indkøb
af katafalk. Der bevilges kr. 2500,- til indkøb af kirkecykel. Der bevilges indkøb af gryder i henhold til
ansøgning.
Gennemgang af årets opgaver – revideret kalender. Bilag 5. Revideret kalender udleveret.
Kirkeindsamlingernes formål (v. Laila Groes). LG orienterede om forslagene for kirkeåret 2013-14.
Forslag godkendes på næste møde.
25 års jubilæum for kirkens tilbygning – fejres og hvornår? Pkt. udsættes
Eventuelt
Forslag til ’Formular ved udlån af lokale’ forbedringsforslag velkomne. Bilag 6. Formular drøftes og
godkendes på næste møde.
Annonce i Vejviser Fyn fornyes ikke.
Godkendelse og underskrift af referat

Punkter til næste møde:
Brevet fra biskoppen den 21. februar 2013 behandles og LG laver et oplæg.

Referent: Trine Bruun Sørensen

Referat godkendt:

