Menighedsrådsmøde den 15./01. 2020. Formand: K. W. Blad nr. 75.
Fraværende med afbud: Nanne Mølhave, Anita Hennild.
Medarbejderrepræsentanten og Lisbeth Frahm deltager.
Elise Hougaard deltager som stedfortræder for Jette Hansen.

Dagsorden:

1.
2
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Valg af ordstyrer.
Som ordstyrer vælges John Wermuth.
Godkendelse af dagens dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
Postlisten.
Spørgsmål til postlisten om Provstegårdsskolen. Indbydelse til nytårskur i Domkirken.
Post om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Meddelelser fra formand og rådsmedlemmer.
Biskoppen har godkendt gudstjenesteplanen for Bolbro sogn. Kommunen har accepteret
skiltning for kirken og givet tilbud. Rådsmedlemmer afleverer en kopi af legitimationsbevis til kordegnen senest inden 8 dage. Faktura er kommet fra udgift ved 2. pinsedagsgudstjeneste i Domkirken i 2019.
Godkendelse af årsaftale med Jysk Fynske Medier om udgivelse af kirkebladet i 2020.
Rådet godkender aftalen med Jysk Fynske medier om udgivelse af kirkebladet i 2020.
Valg af medlem til kirkeudvalget.
Dorte Hansen er valgt.
Valg af medlem til menighedsplejen.
Elise Hougaard er valgt.
Valg af medlem til sogneudvalget.
Bente Juul er valgt.
Gudstjenesten rykkes fra den 1. jan. kl. 15.00 til den 31. dec. kl. 15.00. Til beslutning.
For forslaget stemte Karin Wermuth og Lene Larsen. De øvrige medlemmer af rådet
stemte imod.
Evaluering af æbleskiverprojekt og lysgudstjenesten 2. juledag kl. 9.00.
Æbleskiverprojektet var godt og vellykket. Projektet er med til at åbne døre.
Lysgudstjenesten bør lægges om eftermiddagen kl. 15.00 og børnekoret kunne evt.
deltage.
Deltagelse i velkomstmøde i Bolbro hallen den 27. jan. kl. 17.30 - 20.00.
Bente Juul, Dorte Hansen og Hans Jørgen Jeppesen deltager. Tilmeldingen er sket.
Sogneudvalget.
Intet.
Kordegnetjenesten i kirken.
Kordegnetjenesten for marts april er fordelt.
Dåbsudvalget.
Udvalget har holdt møde dags dato. Afhentning af dåbsengle finder sted ved gudstjenesden 26. jan. kl. 10.30. Udvalget ønsker at lave noget P.R. for kirken.
Kirkeudvalget.
Juletræet er flyttet. Nyt møde aftales.
Musikudvalget.

Møde er afholdt. Koncert den 7. april.
17. Præsteboligudvalget.
Det meste af haven på Dybdevej er lavet.
18. Mødeudvalget.
Møde er afholdt.
19. Bladudvalget.
Deadline for kirkebladet april - maj er den 7. februar.
20. Kunstudvalget.
Kunstforeningen Firkanten slutter den 21. feb.
21. Menighedsplejen.
Der er givet julehjælp til 14 ansøgere. Der er udbetalt 16.300,00 kr. i julehjælp.
Udvalget foreslår, at årsindsamlingen 2020 som sidste år er til Menighedsplejen.
22. Kirkeværge/kontaktperson.
Ny kordegnafløser er ansat. "Brød til verden" arrangement er den 8. marts kl. 14.00.
Der er afløser for kirketjeneren.
23. Præsterne.
Rådsmødet den 18. marts kl. 18.30 flyttes til den 17. marts kl. 18.30.
24. Evt.
Gudstjenesten 2. pinsedag sættes på dagsordenen til næste møde.
Fejring af kirkens 60-års jubilæum sættes på dagsordenen til næste møde.
Der søges om midler gennem fonde til tøj til børne- og voksenkor.
Formanden opfordrer til at hele rådet hjælper til ved frivillighedsfesten den 1. feb.
Referat ved Hans Jørgen Jeppesen

