
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 3. januar 2018 kl. 19.00 i Kirkely 
 

Til stede: Pernille Smith, Cindie Østertoft, Maja Avnbøg, Randi Hedelund Jeppesen, Benita Espensen, Helen R. 

Hansen, Mogens Arnfeldt, Rebecca Aagaard-Poulsen, Eva Kristina Mikkelsen 

 

1. Dagsorden godkendes 

Godkendt.  

2. Præsten orienterer 

Konfirmandtur d. 1. februar 2018: Rebecca, Helen, Maja og Benita deltager.  

Udflugt med minikonfirmander bliver d. 20. januar 2018.  

Tur til København for konfirmanderne i samarbejde med Gudme-Gudbjerg-Brudager bliver d. 14. april 2018.  

Vi fik ansøgning om julehjælp fra fem familier, og alle ansøgninger blev imødekommet. 

3. Formanden orienterer  

Nytårskur d. 11. januar 2018 i Odense Domkirke. Randi deltager.  

4. Ansættelse af organist  

Der er ansøgningsfrist i slutningen af denne måned. Ansættelsesudvalget består af Rebecca, Randi, Helen 

og Kristina. Kirkesangeren deltager i prøvespil og samtaler.   

5. Rådighedsbeløb til lønforhandling 

I forhold til mindre reguleringer er det Helen og Benita, der træffer beslutning i samråd med revisoren.  

6. Evaluering af julens arrangementer 

Juleafslutning for dagplejen, børnehaven og skolen gik rigtig godt, og der er kommet flere tilbagemeldinger 

fra særdeles glade forældre.  

Koncerten med Lise Nees var velbesøgt. I år bliver det op til den kommende organist at byde ind med 

forslag.  

Der var fuldt hus til vores tre gudstjenester juleaften.  

Koncert nytårsdag er blevet meget rost.  

7. Kommende arrangementer 

Vi har fastelavnsgudstjeneste d. 11. februar 2018. Randi bestiller tønder, Kristina bestiller slik. Helen 

koordinerer kaffe og fastelavnsboller i Kirkely. Sekretæren udarbejder plakat, flyers til uddeling og 

salmeblad.   

Vi har fået flere forespørgsler fra kor, som gerne vil optræde. Rebecca koordinerer.  

Vi har fået en del forespørgsler ang. babysalmesang. Kristina og Rebecca finder ud af, hvad der kan lade sig 

gøre i forhold til kirke-kulturmedarbejder og bespisning i Kirkely.  



8. Lydanlæg i kirken 

Gennemgang af indkomne tilbud. 

Vi dropper løsningen med integration af skærme i kirken af hensyn til både æstetik og økonomi. Vi går 

videre med et tilbud, der udelukkende omhandler forbedring af lyd. Mogens koordinerer.   

9. Eventuelt  

Kristina indkøber en klaverlampe til klaveret i kirken.  

Afslutning for organisten søndag d. 7. januar efter gudstjenesten i våbenhuset, såfremt organisten ønsker 

det. Helen koordinerer ang. et glas champagne og lidt chokolade.  

Mogens indkøber en vaskemaskine til Kirkely.  

Sekretæren bestiller en skraldespand til pap og papir til kirkekontoret, og hun køber et gadeskilt.  

10. Næste møde onsdag d. 7. februar 2018. 

Helen undersøger med revisoren, om vi kan flytte mødet til d. 6. februar.  

Punkter: låger til kirkegården (www.medan.dk)  

11. Godkendelse af referat 

Referat afsluttet kl. 21.07 


