Menighedsrådsmøde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 13 (2012-2014) den 16.1. kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 13
Referat
Til stede: Laila K., Birgit, Connie, Laila G., Pia, Leo, Helga, Poul, Trine

1. Godkendelse af dagsorden – nyt punkt om mosaik:4 og regler for flygel:13
2. Orientering fra
Formand: Indbydelse fra Folkekirkens skoletjeneste onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.30 i Sanderum
Sognegård, Holkenbjergvej 8, 5250 Odense SV. Connie og Laila G. deltager og Ditte indbydes.
Præst: Planlagte kirkefrokoster: Suppedag 13. februar 2014
Kirkeværge: Garantiordningen for kapelsagen er endeligt afsluttet.
Poul undersøger Hannes behov for A-nøgle nr. 25.
Poul undersøger sneryders behov for A-nøgle.
Kirkepladsen må kun benyttes til af- og pålæsning. Parkering foregår på P-pladsen.
Angående radiatorer kan Beese kontaktes døgnet rundt.
Der overvejes nye muligheder for VVS-arbejde.
Der er etableret netadgang i konfirmandrummet.
Kontaktperson: Timelønnedes lønsedler skal fremover lægges i Birgit Boelskovs skuffe senest:
3.2., 3.3., 3.4., 2.5., 3.6., 3.7., 1.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12.
Der arbejdes videre med princip om størst muligt ansvar og tillid til de ansatte.
Skuffer flyttes til depotrum pr. 21.1.14
Kasserer: Laila K. uddelte revisionsprotokollat som skal gennemlæses af rådsmedlemmer og
underskrives på næste møde den 27. februar 2014.
Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for 2013 blev gennemgået og underskrevet på mødet.
Aktivitetsudvalg:
Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.30 kommer Anne-Grethe Bjarup Riis som første led i rækken
”Tro, håb og kærlighed”.
Gudstjenesteudvalg: Laila G. indkalder efter jubilæet.
Andre udvalg:
3. Inspirationsdag 29.3.14 Emne: ’Hvordan tiltrækkes nye frivillige?’
Laila G. indkalder til møde i planlægningsudvalget. Inspirationsdagen flyttes til den 20. september
2014.
Afklaring af ældreudflugt. Udvalg: Laila G., Birgit og Poul. Ditte indbydes. Laila indkalder.
4. Mosaik – tidligere beslutning. Kr. 25.000,- givet af Jorcks fond – genansøgning afsendt. Kr. 5000,betalt til forrige kunstner. Ida Holm Mortensen er kommet med et fint forslag som der arbejdes
videre med.

5. IT ansvarlig, IT/netadgang i kirkens lokaler inkl. kælderrum. Tilbud fra Lars Nielsen.
Forretningsudvalget tager sig af sagen i samarbejde med Poul. Birgit kontakter Irina angående
behov og regler for arbejdstelefon. Forretningsudvalget tager endelig stilling til valg af mobiltelefon.
6. Elektronisk kalender. Der arbejdes på at få den til at fungere optimalt.
7. Nyt forslag til afholdelse af
8. Annoncering af gudstjenester i lokalpresse og Kr. Dagblad. Der bliver ikke annonceret korrekt i
Fyens Stiftstidende og det lader til at have negativ konsekvens for menighed. F.S. kontaktes indtil
der annonceres korrekt.
9. Orientering om den kommende jubilæumsgudstjeneste. Hanne udarbejder en plan med praktiske
opgaver til menighedsrådsmedlemmerne.
10. Onsdagscafé 10 års jubilæum 19.2.14. Det bliver en hyggelig dag med musik og et glas.
11. Folkekirkens Nødhjælp indsamling den 9. marts 2014. Frank står for det.
12. Poul og Connie deltager i Temadag den 1. februar 2014.
13. Abonnement på Stiftavisen fremover til præst, formand, kirkeværge og i kirken.
14. Brug af flygel. Der anskaffes flygelnøgler, så vi har i alt 4 nøgler. Egen nøgle til Irina, Ditte og
Vibeke. En ekstra nøgle ligger fast i kirkekontoret. Irina kan tillade udlån af flygel til øvning. Trine
nedskriver regler.
15. Eventuelt. Chris, Connie og Poul køber nyt lille bord til våbenhuset. Inden jubilæerne.

Referent:
Trine Bruun Sørensen

