Middelfart Menighedsråd
Dato: 11.10.17 kl. 18.00 i Sognegården
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Formandens initialer: bj

Fraværende: Johanne Langkjær Fårup, Marie Krejberg, Jens Backer Mogensen, Peter Lind,
Leif Aarup, Judith Larsen, Anita Petersen
Referent: Bodil Schelde-Jensen
Indkaldte stedfortrædere:
Ordstyrer: Esther Ludvigsen

1

2

Godkendelse af dagsordenen

Godkendelse af endeligt budget 2018.
Bilag

Godkendt, idet der tilføjedes et punkt 8 a. vedr.
modtagelse af bord-bænke-sæt.

Endeligt budget 2018 for Middelfart Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 38434616, afleveret den
11. oktober 2017 klokken 18.27 blev godkendt.
Hans Rasmussen kunne fortælle, at der
budgetteres med et større underskud, end
forventet, hvilket finansieres af kirkens frie
midler.

3

Godkendelse af revisionsprotokollat til
regnskab 2016.

Godkendt.

Angående protokollatets pkt. 9
præciseres det, at der indføres et
beløbsmaksimum på 100.000 kr. i
regnskabsinstruksen.
2 bilag

4

Fastsættelse af dato for ekstraordinært
menighedsrådsmøde, hvor vi udarbejder
en prioriteret liste ud fra den reviderede
ønskeliste angående den indvendige
renovering af kirken.

Onsdag den 15. november kl. 17-19 er valgt
som tidspunkt for det ekstraordinære
menighedsrådsmøde.

Datoforslag:18. oktober kl. 17.00 med
indlagt pause til spisning.
5

Renoveringen af kirkepladsen.
Høringssvar fra Kgl. Bygningsinspektør
Gunilla Rønnow.

Forretningsudvalgets forslag til svar, herunder
forklaret oversigtsplan til kgl.
bygningsinspektør Gunilla Rønnow, blev
godkendt.
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Forretningsudvalget har udarbejdet svar
til godkendelse i menighedsrådet.
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Odense Bys Museers prøvegravninger sker først
fra 8. november. Klimaby-projektet finansierer
gravningerne.

3 bilag
Odense Bys Museers prøveudgravninger
i græsplænen på hjørnet af Algade og
Brogade starter 8. oktober. Der tages
hensyn til kirkelige handlinger.

6

Planlægning af Luther-gudstjeneste 29.
oktober.

Bit Jensen bager Luther-kager til den
efterfølgende kaffe.
Det blev vedtaget at pynte kirken med roser.

Traktement efter gudstjenesten.
Pyntning af kirken.
Andet?

7

Præsterne har foreslået, at der afholdes
nytårsgudstjeneste 31. december 2017
kl. 15.00
Forretningsudvalget indstiller til
beslutning i menighedsrådet, at vi
afholder nytårsgudstjeneste 31.
december kl. 14.00.

8

Forretningsudvalget indstiller til
Det blev godkendt, at en præst på skift kan
beslutning i menighedsrådet, at præster deltage i Forretningsudvalgets møder.
i en prøveperiode fra 1. november
2017-1. november 2018 deltager i
forretningsudvalgsmøderne.
Forretningsudvalget forbeholder sig dog
ret til at behandle enkelte sager uden
præstens deltagelse.

8 a Tilbud om bord-bænke-sæt samt
skraldespand fra Middelfart Kommune

9

Punktet blev drøftet og der afholdtes en
afstemning:
Tre stemte for at nytårsgudstjenesten flyttes til
den 31. december.
Syv stemte for at fastholde
nytårsgudstjenesten nytårsdag.
To stemte blankt.
Forslaget fra præsterne blev hermed afvist.

Tilbuddet modtages med tak.

Meddelelser:

Festgudstjeneste i Odense Domkirke 31. Bit Jensen modtager tilmeldinger til
oktober kl. 19.00.
festgudstjenesten.
Tilmelding senest fredag 27. oktober
I Melfar-Posten skal der annonceres med
Bilag.
klokkeringningen den 31. oktober.
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31. oktober ringes der med
kirkeklokkerne i Middelfart og de øvrige
fynske kirker i et kvarter fra kl. 17.
Hospitalspræst Inger Marie Boysen går
på pension med udgangen af 2017.

10
Udvalgene:
a. Forretningsudvalget
v/Bit Jensen
Møde 2. oktober kl. 17.30
Bilag
b. Kirkeudvalget
v/Jørgen Madsen

c. Kirkegårdsudvalget
v/Ib Skov Petersen
Udvalgsmøde 1. november
d. Præstegårdsudvalget
v/Leif Aarup

e. Regnskabsudvalget
v/Hans Rasmussen

f.

Aktivitetsudvalget
v/Jørgen Gundtoft
Pr- udvalget indkøber
opslagstavler til Sognegård og
våbenhus.

g. Nyt fra kontaktpersonen
v/Leif Aarup
Nedsættelse af
ansættelsesudvalg i forbindelse
med den ledige stilling på
kirkegården.

Ad a)
Der er udsendt referat af Forretningsudvalgets
møde den 2. oktober.
Ad b)
Tårndøren er fjernet og en midlertidig løsning er
installeret.
Den udendørs kitning og maling af vinduer
afventer gunstigt vejrlig.
Ad c)
Grandækning begynder i uge 43.
Ny medarbejder, Anders Fønss, er antaget som
afløser for Leif Jakobsen.
Klimaprojektet på kirkegården skrider godt
fremad. Dog har en varmebehandling til
forsegling af fuger mellem klinker beklageligvis
forårsaget en afsvedning af flere hække. Der
etableres nye hække, hvilket de berørte
gravstedsejere straks er blevet informeret om.
Der afholdes udvalgsmøde 1. november.
Ad d)
Der undersøges nærmere vedr. muren langs
Gasværksvej. Der er fældet tre træer i
præstegårdshaven, Hessgade.
Ad e)
Møde den 2. oktober.
Ad f)
Møde den 21. september, hvoraf der udsendes
referat til menighedsrådet.
Der er planlagt en række arrangementer, blandt
andet præsternes rejseforedrag den 9.
november, Lions Club-arrangement den 30.
november og julekoncert den 5. december.
Forårs- og sommerprogrammet er snart klar.
Aktivitetsudvalgets underudvalg, Musikudvalget,
skal på længere sig medvirke til at styrke
kirkens musikliv, blandt andet korsangen.
Derfor er det første tiltag at etablere et
spirekor. Udvalget vender tilbage med
yderligere til hovedudvalget. PR-udvalget har
været meget aktivt og kunne præsentere blandt
andet nyt logo.
Vedr. indkøb af opslagstavler har man fundet
inspiration i Ansgars Kirke i Odense. Der
arbejdes videre på sagen i forhold til
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sognegården.
Udvalget ønsker en professionel fotografering af
præsterne og fremtrædende medlemmer af
menighedsrådet.
Ad g)
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, hvilket
fremgår af referatet af Forretningsudvalgets
seneste møde.

11 Eventuelt

Kirkekontoret er bemandet i uge 42.
Julefrokost planlægges den 1. december.
Uddeling af Stiftsårbogen 2017.
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