
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
Til stede: Benita Espensen, Cindie Østertoft, Pernille Brandt Smith, Mai Bjerregaard Andersen, Randi H. 

Jeppesen, Helen R. Hansen, Mogens Arnfeldt, Eva Kristina Mikkelsen  

Afbud: Julie Drabe, Jette Christensen og Anette Christensen   

 

1. Referat godkendes 

Godkendt på mødet i januar.  

2. Dagsorden godkendes 

Godkendt med tilføjelse af: revisionsprotokollat (behandles under punkt 5: regnskabsinstruks), kor, 

personale og godkendelse af referat.  

3. Præsten orienterer   

Der har været vellykket konfirmationstræf i Odense. Måske bør man fremover overveje noget nyt? 

Babysalmesang har været udbudt igen på baggrund af henvendelse fra personer, der var interesserede. Der 

var dog ingen, der mødte frem til det annoncerede arrangementet, hvorfor vi sætter det i bero indtil 

videre. På hjemmesiden skriver vi, at man er velkommen til at henvende sig, hvorefter vi genvurderer 

behovet for babysalmesang.  

4. Opdatering af vedtægter 

Cindie, Benita, Kristina og Helen sender de korrigerede vedtægter til Randi, hvorefter hun underskriver.  

Randi udfylder og sender forretningsorden for mødeafholdelse til alle medlemmer.  

5. Revisionsprotokollat og regnskabsinstruks  

Revisionsprotokollat 2016 gennemgået og taget til efterretning.  

Regnskabsinstruksen gennemgået. Rådighedsbeløbet fastsættes til 20.000 kroner ex. moms.  

6. Betaling for bryllupper for ikke-sognebørn 

Kort orientering v. Mogens. Vi opkræver ikke betaling for bryllupper for ikke-sognebørn.  

7. Beskæring/nedskæring af bøgetræer i præstegårdshaven 

Krat imellem kirkegården og præstegården beskæres.   

8.  Sprøjtning af diverse områder  

Mogens opsiger aftalen om sprøjtning af præstegårdspladsen med 3A.  

Mogens indgår ny aftale med Lars Albertsen ang. fejning, ny grusbelægning og sprøjtning af 

præstegårdspladsen.  

9.  Hjemmeside/kalender/referater 

Hjemmesiden er blevet fejlrettet, og der er kommet log-in til en kalender, som gælder for menighedsråd og 

personale. Kristina og præstesekretæren sørger for at alle får orientering om, hvordan man benytter 

kalenderen.  



Fremover offentliggøres dagsordner og referater på forsiden af hjemmesiden. NB: Det medfører, at 

Kristina ikke længere sender referater ud pr. mail! 

10. Kor 

I samarbejde med musikskolen og Vor Frue Kirke er vores organist i gang med at arrangere en Tivoli-tur d. 

6. maj 2017 for koret. Vi vil gerne være med til at fordele udgifter til transport og forplejning 

forholdsmæssigt. Ligeledes undersøger Cindie, om det vil være formålstjenlig at søge diverse fonde.   

11. Personale 

Personalet har givet udtryk for, at de gerne vil deltage i sociale arrangementer med menighedsrådet. De 

foretrækker en julefrokost i januar i forlængelse af en gudstjeneste uden ægtefæller. Desuden vil de gerne 

deltage i en personaleudflugt, hvis det bliver holdt lokalt.   

Organisten vil gerne arrangere en forårskoncert. Det bakker vi fuldt op om.  

12. Oprydning og internet i Kirkely 

Randi har ryddet op i Kirkely sammen med medhjælperen. De ting, vi ikke bruger mere, forsøges afsat eller 

solgt.  

Mogens, Cindie og Randi rydder op i kontoret. Randi sender forslag til dato (tirsdag eller onsdag).   

Der er blevet installeret forbedret wi-fi i Kirkely.   

13. Fastelavnsgudstjeneste d. 26. feb. 

Kristina har bestilt 220 slikposer. Hun pakker det i 5 bæreposer.  

Helen koordinerer, hvem der hænger tønder op (formentlig ægtefælle Per og ægtefælle Thomas 

Mikkelsen). 

Personer, der passer de 5 tønder: Thomas Mikkelsen, Jette og Klaes?, Randi og Helen.  

14. Sjælesorg på nettet 

http://www.menighedsraad.dk/nyhedsvisning/news/detail/News/faa-sjaelesorg-paa-sognets-

hjemmeside/?no_cache=1&cHash=e2c7c2754b5088b4828290b4d5cfb678&ct=t() 

Mai skriver et udkast til en tekst, vi kan bruge på hjemmesiden. Det er afgørende at gøre tydeligt 

opmærksom på, at det er et supplement til at tale med sin sognepræst ansigt til ansigt.  

15. Reformationsfejring 

Randi booker fortælleren Esther Rützou en aften i efteråret.  

16. Ansættelse af præst  

Opslaget er offentliggjort i dag. Kristina lægger det på hjemmesiden hurtigst muligt. Randi tager sig af 

rundvisninger med potentielle kandidater, om muligt sammen med et andet rådsmedlem.    

17.  Evt. 

Ældreklubben har udflugt onsdag d. 7. juni. Vi udskyder sogneturen til efteråret, så en ny præst kan 

deltage.  



Der har været uanmeldt brandtilsyn i Tved Kirke. Intet at bemærke.  

Provstiet har besluttet at gennemføre randon-målinger i alle præstegårde. Mogens har hentet måleren og 

sætter den op i vores præstegård snarest.  

18. Referat godkendes 

Godkendt. 

 

19.  Næste møde tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 18.30 

 

Punkter: forretningsorden for mødeafholdelse, underskrift af regnskabsinstruks 

 

 

 

 

 

 


