Menighedsråds møde i Hans Tausens Kirke
Møde nr. 15 (2012-2014) den 27.3.2014 kl.19.00 – 21.30 i kirkens mødelokale. Blad nr. 15
Referat
Til stede: Poul, Helga, Pia, Laila K., Birgit, Laila G, Trine, Steen
Afbud: Connie, Leo
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Orientering fra
Formand: Meget vellykket generalforsamling for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde. Deltaget i Fyns Stifts
menighedsrådsforenings forårsmøde i Nyborg. IT-ansvarlig kommer 28.3.14.
Præst: Søndag den 22.6.14 kl. 15. Gudstjeneste med Jazz på Brummers Plads. Laila foreslår gudstjeneste den
10.8.14 i præstehaven med efterfølgende let frokost. Der arbejdes på at få arrangeret børnegudstjenester.
Kontakt med skolen for udvidet undervisningssamarbejde - der arbejdes på undervisning i kirken for samtlige
årgange på Åløkkeskolen. Evt. også for modtagelsesklasserne.
Kontaktperson: Der afholdes de planmæssige personalemøder og MUS-samtaler.
Kirkeværge: 5% midler til hhv. bjælke i kirketårn og terrasse i præstebolig. 5% midler kan kun søges til akutte
arbejder, men der er sat midler af til beskadiget bjælke i kirketårnet. Der bevilges ny terrasse til præsteboligen
kr. 27.000,- (incl. Moms). Uge 15 mures rygningsstenene efter aftale. Tilbud på nyt køkken i kirken indhentes og
drøftes på næste rådsmøde. Udskiftning af varmtvandsbeholder over kirketjenerens badeværelse drøftes på
næste rådsmøde.
Udvalg: Foredrag med Henrik Dahl er afholdt.
3. Gennemgang af 2013 regnskab ved Steen Andersen - indsendes 1.4.2014. Bilag 1 (lagt i medlemmers skuffe)
Regnskab gennemgået. Efter provstiets anbefaling af at skaffe flere frie midler må det konstateres, at det er
lykkedes.
4. Årsregnskab for Kuréeren. Kasserer for Kuréeren. Bilag 2. Gennemgået
5. Gennemgang af årets opgaver og vigtige datoer. Bilag 3. Gennemgået.
6. Det kommende menighedsrådsvalg. Forretningsudvalget kommer med oplæg på næste rådsmøde.
7. Vedligeholdelse af alterkalk og bægre. Guldsmed Antonsen har efterset alterkalk. Nye bægre bør anskaffes
inden for kortere tid. Drøftes i forbindelse med næste budget.
8. Deltagelse i 2. pinsedags friluftsgudstjeneste 9.6.14 i Eventyrhaven. Bilag 4. Hanne og Chris deltager.
Evt. ingen gudstjeneste St. Bededag. Gudstjenesten erstattes af en Gud og spaghetti på et endnu ikke fastlagt
tidspunkt.
9. Kirkelige foreninger. Bilag 5. Kirken i farver og DSUK støttes fremover.
10. Evt. Birgit kontakter Steen angående nem-ID.
11. Godkendelse og underskrift af referat

