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Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 12. november 2014 kl. 19.00

Fremmødte: Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk,
Kirsten Sørensen, Leif Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Kirsten K.: O Kristelighed
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Valg af poster for det næste år
Til formand valgtes Lene Lange
Til næstformand valgtes Ejvind Sørensen
Til kasserer valgtes Marianne Fruergaard
Til kontaktperson valgtes Ejvind Sørensen
Til kirkeværge valgtes Birthe Korsbæk
Til sekretær valgtes Birthe Ømark
Til kirkegårdsudvalget valgtes Kirsten Sørensen og Ejvind Sørensen
3. Meddelelse fra
◦ Sognepræsten
• Minikonfirmander starter den 13. november.
• BUSK Gudstjenesten gik rigtig godt, og vi vælger at fortsætte med denne type
Gudstjeneste.
◦ Formanden
◾ Annette Sømod har forhørt, om vi har kontraministerialbøger. I bekræftende fald skal
de afleveres til Statens Arkiver.
◾ Vi er blevet spurgt, om vi vil være vejkirke, men vi vælger at sige nej.
◾ Den nye biskop holder forbønsgudstjeneste den 15. januar 2015.
◾ Datoer for minikonfirmander er som følger:
◾ 13. november - Marianne sørger for kage og saftevand
◾ 18. november - Birthe K. sørger for kage og saftevand
◾ 27. november - Kirsten S. sørger for kage og saftevand
◾ 2. december - Lene sørger for kage og saftevand
◾ 9. december - Birthe Ø. sørger for kage og saftevand
◦ Kirkeværgen
• Salmesang for dagplejebørn er begyndt, og de er rigtig glade for det.
◦ Øvrige
• Leif nævner, at kirkeuret går igen.
• Ejvind har travlt med at finde vikarer for Jakob. Kirsten Dolberg spiller den 24. og
25. december. Hun tager evt. juleafslutning med skolerne.
4. Kassereren har ordet
Kvartalsrapporten er sendt ud på forhånd, og gav ikke anledning til bemærkninger.
Det nye budget for 2015 viser et overskud på 23.000 kr., hvilket skyldes en regulering af
organistens timer.
Regnskabet for 2013 er blevet godkendt, jf. godkendelse fra Provstiudvalget af 4. november 2014.
Gaver à 200-300 kr. kan gives til de ansatte. Birthe Ø. køber 8 gaver.
5. Eventuelle kommentarer og ønsker til stillingsannonce for organist
Det bemærkes, at afsnittet om løn er for detaljeret og bør forkortes. Rådet diskuterer indholdet af
stillingsopslaget.
6. Datosætning af valgte indsamlinger
Der indsamles på følgende måde:
Kirkens Korshær den 24. december
Bibelselskabet den 1. januar
Kofoeds Skole - der indsamles ved høstgudstjenesten
Danske Sømands- og Udlandskirker - der indsamles Påskedag
7. Juletræ ved kirken
Rådet diskuterer muligheden for et juletræ ved kirken, men beslutter at lade være. Vi har i forvejen
flot belysning på kirken.
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8. Højttalere endnu engang
Der er indhentet tilbud fra Hvilsom Radio, og Ejvind prøver at indhente endnu et tilbud, f.eks. hos
Faber. Vi beslutter at sætte arbejdet i gang og vælger det billigste tilbud.
Hvem står for hvad ved de kommende arrangementer
Der er foredrag ved Ruth Dein den 19. november kl. 19. Pris er 1500 kr. + kørsel.
Der serveres kaffe og kage - pris 25 kr. Birthe og Birthe laver kaffe og sørger for kage til ca. 20
personer.
Gud og Guf afholdes den 14. december, og vi serverer spaghetti og kødsovs med salat. Ella laver
maden, og Ejvind køber sodavand. Ejvind, Asta og Kirsten S. hjælper.
9. Eventuelt
En af lysestagerne i kirken er gået i stykker og bør laves.
Den 17. november er der afsluttende møde om opmålingen af Leifs stilling, og der skal styr på de
sidste ting.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark
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