Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 2 (2012-2014) den 10.1.2013 kl.19.00 – 22.00 i kirkens mødelokale blad nr. 2
Referat
Til stede: Birgit Boelskov(BB), Birgit Hansen(BH), Helga Schmidt(HS), Laila Groes(LG), Laila Krum(LK), Leo
Nancke(LN), Pia Haugaard(PH), Trine Bruun Sørensen(TBS)
Afbud: Poul Tornøe Knudsen
1. Godkendelse af referat fra 29.11.2012. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Ændring af procedure for godkendelse og offentliggørelse af referat. §12 stk.3
Referat godkendes og underskrives umiddelbart efter mødets afholdelse. Original sættes i
arkivmappe. Yderligere to kopier til hhv. åben mappe og opslagstavlen uden for kirken
4. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt
5. Vedtægt for Kirkeværgen § 9 vedr. synsprotokol og indsendelse af synsprotokol til provstiudvalget.
Der var et enten/eller vi ikke fik taget stilling til 29.11.12. Nyt forslag blev godkendt (bilag 1)
6. Godkendelse af vedtægt for kirke- og præstegårdsudvalg. Godkendt (bilag 2)
7. Godkendelse af vedtægt/arbejdsbeskrivelse for aktivitetsudvalg. Godkendt (bilag 3)
8. Årsbudget 2013 foreslås behandlet 7.2.2012 med bistand af?? LK beder Steen Andersen deltage
ved næste menighedsrådsmøde med en oversigt over kirkens budget og regnskab for at fremme
det nye menighedsråds forståelse af kirkens økonomi.
9. Orientering fra: Formand, Præst, Kirkeværge, Kontaktperson, Udvalg
Formand: A)Takker for hjælpen i forbindelse med indføring og overtagelse af opgaverne. B)Hans
Tausens Kirke lægger hus til prøveprædiken i forbindelse med ansættelse af to nye præster til
Fredens Kirke. C)Projektorer er ved at blive installeret i konfirmandlokalerne.
Præst: A) Efter en travl men god juleperiode er året startet med bl.a. Kristin som barselsvikar for
Ditte. Det tyder på at blive et godt samarbejde. B)Der skal findes en ny koordinator for
kirkefrokosterne. LG indkalder frokostdeltagere til møde, hvor ny koordinator findes.
Frokostafregning foregår via BH. Fremtidige frokoster: 17.2.13 (suppe), 28.3.13 (lammesteg),
28.4.13, 16.6.13.
Kirkeværgen var ikke til stede.
Kontaktperson: A)Præsentation mellem personale og nyt menighedsråd udsættes til mødet 7.3.13.
B)Anduva har sagt sin standardsangerstilling op. Julie Elbrønd Strange ansættes pr. 1. februar
2013. Anja ansættes som søndagssanger pr. 1. februar 2013. BH udarbejder nye
ansættelseskontrakter for korsangerne. C)Personalet har en ordning med arbejdstelefoner som
Kristin også hører under. D)Der skal ske yderligere annoncering af babysalmesang. Spire- og
børnekor ved hhv. Kristin og Irina arbejder på at få korene til at kunne deltage ved flere
gudstjenester. E)Der søges midler til dækning af vikarudgifter ved Dittes barselsorlov. F)Irina får
dækket udgifter til deltagelse af kursus på Odense musikskole. G)Retningslinjer vedrørende
kirkebilen skal justeres. Fremover skal der i Kureeren kun stå, at der kan bestilles kirkebil til
gudstjenester. LN skaffer oplysninger om klippekortsordning til transport via kommunen, hvorefter
TBS udfærdiger notits til Kureeren.
Chris: Deltagerbetaling til onsdagscafeer stiger fra kr. 25,- til 30,-. Deltagerne har accepteret.
Aktivitetsudvalg: LG er tovholder på næste koncert 24. 1.13. BB, BH og PH hjælper med de
praktiske opgaver på selve aftnen.
10. Gennemgang af udvalg – enkeltposter (bilag 4)
Aktivitetsudvalg: Pia, Leo, Trine, Birgit H., Poul, Laila Groes. Derudover opfordres Frank Lindegaard
Nielsen og Irina Natius til at deltage i møderne. Birgit H. indkalder til første møde.
Sognemedhjælperudvalg: Birgit H., Laila Groes, sognemedhjælper.
Organistudvalg: Birgit H., Laila Groes, organist
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Kirke- og præstegårdsudvalg: Helga Schmidt, Birgit B., Birgit H.
Valgbestyrelse: Helga Schmidt, Birgit H., Birgit B.
Kirkelig medieforening er nedlagt.
Tværkulturelt samarbejde i Odense: Birgit B. og Trine
Skole- kirkesamarbejde: Birgit B.
Ad hoc kirkefrokost: Tyge Groes, Ib Olsen, Marina og Leo Nancke
Onsdagscafeudvalg: Gunner Bai Andersen, Christel Poetzsch, Inger Lise og Niels Ove Nielsen
Frokostudvalget: Kirsten Davidsen, Britta Bang Madsen, Maja Johannesen, Lone Thing Poulsen,
Connie Knudsen, Helga Schmidt, Flemming Rasmussen, Grethe Nielsen
Bladudvalg: Laila Groes, Birgit B. og Trine
Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp: Birgit B. kontakter og opfordrer Frank L.N. og Marie til
at stå for planlægning af sogneindsamling som overgangsløsning.
Årsmøde den 9.3.13: Birgit H., Birgit B., Helga og Pia
Oversigt over årets opgaver (f.eks. budget, kirkesyn, deltagelse i årsmøde Landsforening af
menighedsråd, afholdelse af medarbejderråd, sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp, deadline
for Kuréren og hjemmeside, traditioner: sommerudflugt, inspirationsdag og julefrokost)
TBS udarbejder en kalender med ovennævnte punkter m.m.
Sommerudflugt: Lørdag den 31. august 2013
Inspirationsdag: Lørdag den 11. januar 2014
LG 25 års jubilæum: Søndag den 2. februar 2014
Onsdagscaféen 10 års jubilæum: Onsdag den 19. februar 2014
Fordeling af opgaver. Se øvrige punkter.
Opfordring til ikke-medlemmer af menighedsråd til fortsat at ville påtage sig opgaver. Vise vores
påskønnelse. BB. skriver en hilsen med tak til frivillige.
Gennemgang af sager fra det forrige menighedsråds tid (f.eks. indhentede tilbud). LG og BH
udfærdiger en liste med uafsluttede sager fra 2012 som hører under Kirke- og
præstegårdsudvalget.
Orientering om: Landsforeningen af menighedsråds elektroniske postkasse/ on line kalender. TBS
undersøger og fremlægger på næste møde, hvordan hhv. elektronisk postkasse og on line kalender
fungerer.
Ansøgning om støtte til Folkekirkens tværkulturelle arb. julestøtte
Kirken støtter med kr. 2000,Ansøgning om støtte til Reden
Kirken støtter med kr. 2000,Eventuelt. Samtlige vedtægter findes fremover i dels det aflåste arkivskab og dels i åben mappe.
Punkter til næste møde: A)LG og BB udarbejder en liste over kirkeindsamlingsformål.
B)Ansøgning til DR om deltagelse i DR kirken

Godkendt:

Sekretær: Trine Bruun Sørensen

