Menighedsrådsmøde den 10./06. 2020. Formand: K. W. Blad nr. 80.
Fraværende med afbud: Marianne Nagly, Lene Boesen.
Medarbejderrepræsentanten Kirsten Jensen deltager.

Dagsorden:
1.
2.
3.

4.

5.

Godkendelse af dagens dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
Postlisten.
Postlisten er godkendt.
Meddelelser fra formand og rådsmedlemmer.
Lokal Forum Bolbro afholder møde i morgen. En henvendelse fra en forælder, der har
et barn i ungdomskoret, vedr. lønkompensation til børnene. Rådet afviser kompensation
for lønnen. Fyens stift godkender, gudstjenesten med Døvemenigheden. Tilbud om fællessang. Jes Fomsgaard henvender sig vedr. udsmykning af prædikestolen i kirken.
Prædikestolen skal ikke udsmykkes. Der tages kontakt til Jes Fomsgaard m.h.p. at lave
en kunstnerisk udsmykning udenfor kirken som et kors. Leo Nancke har valgt at udtræde af rådet. LeneBoesen er indkaldt.
Evaluering af visionsdag.
Vigtig med fortsat evaluering af visionsdagen, som betragtes som positivt.

Ønsker til budget 2021.
Formanden gennemgår årsbudgettet 2021.
Der indhentes tilbud om et fast hvidt lærred i kirken, der sættes på budgettet 2021.
Der indhentes tilbud fra TDC om etablering af trådløst internet i Sognehuset, som sættes
på budgettet 2021. Der indhentes tilbud om fast projektor i Sognehuset. Tilbuddet sættes
på budgettet 2021. Udgifter til kirkens 60 års jubilæum sættes på budgettet 2021.
(61.500,00 kr.) Der er lavet en ansøgning om en projektmedarbejder vedhæftet budgettet.
6. Ansøgning fra Projekt Sommerbørn.
Rådet bevilger 1000,00 kr. til Projekt Sommerbørn.
Der samles ind til Projekt Sommerbørn ved konfirmationerne.
7. Telefongodtgørelse annulleres. Til beslutning.
Rådet annullerer ordningen om telefongodtgørelse til rådsmedlemmer.
8. Hvert medlem tildeles 200,00 kr. til printning. Til beslutning.
Forslaget er forkastet. Hvert rådsmedlem bevilges refusion af udgift til printerpatron
i løbet af året i rimeligt omfang.
9. Bestemmelse af årsindsamling. Til beslutning.
Punktet bortfalder.
Listen over faste indsamlinger sættes på dagsordenen til næste møde.
10. Der samles ind til Sankt Nikolajtjenesten på Fyn 1. søndag i advent. Til beslutning.
Punktet udgår og sættes på dagsordenen til næste rådsmøde.
11. Forberedelse af orienteringsmødet om menighedsrådsvalget den 11. august.
Man opfordrer folk til at møde op til orienterigsmødet og evt. stille op til rådsvalget.
Den 17. juni kl. 19.00 er der fælles fotografering i Sognehuset af rådet m. h.p.
en annonce i Lokalavisen.
12 Udvalgene bedes lave en kort præsentation til orienteringsmødet den 11 august.
Rådet beslutter, at udvalgene præsenterer sig selv ved orienteringsmødet ved en A 3 plakat.
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Rekruttering til det nye menighedsråd. (Såfremt man ønsker at udtræde af rådet, bedes man
meddele det).
7 medlemmer af rådet udtræder. Vigtigt at man opfordrer folk til at stille op til rådsvalget.
Forslag om afholdelse af et lukket møde efter hvert rådsmøde. Til beslutning.
Rådet vedtager, at der holdes lukket møde efter hvert rådsmøde.
Imod stemte Jens Aage Hansen, Elise Hougaard, Bente Juul, Dorte Hansen, Hans Jørgen
Jeppesen. Nanne Mølhave stemte blankt.
Sogneudvalget.
Velkomstflyers for Bolbro Kirke er uddelt 16. maj i Gartnerbyen. Der bestilles 600 stk.
velkomstflyers.
Kordegnetjenesten i kirken.
Kordegnetjenesten fordeles for aug. - sept.
Dåbsudvalget.
Tilbud om nyt hjerte.
Kirkeudvalget.
Tilbud er givet på kirkens lydanlæg.
Musikudvalget.
Møde afholdes snart.
Præsteboligudvalget.
Klage over robotplæneklipper.
Mødeudvalget.
Der holdes møde på søndag.
Bladudvalget.
Deadline for kirkebladet aug. – sept. er den 12. juni.
Kunstudvalget.
Udstillingen varer til august.
Menighedsplejen.
Møde afholdes den 11. august.
Kirkeværge/kontaktperson.
Få informationer. Eritreamenigheden vil gerne fejre gudstjeneste i kirken igen.
Præsterne.
Tilmelding til Projekt Sommerbørn er i gang.
En mærkelig tid med Corona epidemien.
En voksenkonfirmand gives en Bibel.
Evt.
Formanden roser initiativer under Coronaepidemien.
Formanden beder om e-mailadresser fra de rådsmedlemmer, der ikke har oplyst e -mailadresser.

Referat ved Hans Jørgen Jeppesen

