
Referat af møde 5. feb.2014 kl. 18.30. 

Afbud: Søren, Lenette, Lone, Erik og Hans 

Nyt fra formanden: Husk Regnskabs godkendelse 25/3  

Hanne uddelte forskellige reklamer. Marianne Ditlevsen fremlægger regnskab d. 

25. marts. 

Skadedyr: Svend Kählershøj tilser fælder, koordinerer håndværkere og 

kloakmester, udbedring af huller i kloak. Finn har fået tilbud på kasser med gift til 

præventiv skadedyrsbekæmpelse. Tilbuddet accepteres.  

Nyt fra præsten: Invitationer til babysalmesang er sendt ud. Præster og 

skoleledere fra kommunen mødes 6. feb. til drøftelse af konfirmandundervisningen 

i forhold til skolereformen. 

Nyt fra kassereren: Lån fra 5% puljen godkendt. Pengene er gået ind. 

Nyt fra Kontaktperson: Medarbejdersamtalerne: 

Marie Rasmussen er fastansat som kirkesanger. Marie har ønsket kursus i 

babysalmesang.  

MUS-samtaler m. ”graverteamet”. 

Hilsen fra Karen Hassø, sundhedsplejerske, vil gerne bruge konfirmandstuen til 

mødregrupperne.  

Nyt fra graveren: Præstetavler er opdateret. De forskellige forsikringssager 

nærmer sig afslutning.  

 Kirkebladet under produktion  

 Pensionist udflugt 14. aug. Sammen med pensionistforeningen. Flyttes til 

torsdag 21. august. Udflugtsudvalg: Bodil, Mie og Gunvor planlægger.  

 Fastelavns søndag med FDF søndag d. 2. marts: Gunvor samler op.  

 Flytbar prædikestol. Gunvor stiller sig ved orglet ved gudstjenester uden 

nadver som en prøveordning. 

 Opsigelse fra rengøringsfirmaet. Hvad så nu? Et udvalg sætter sig sammen 

snarest og får overblik over behovet for ekstra timer.  

 Lokalkirkeudvikling Fælles møde i Otterup i 25. januar. Lone sammenfatter 

indtrykkene fra visionsaftnerne – og så tages det op på senere 

menighedsrådsmøde.  



 

 

 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde 6. marts 

Årsmøde i Menighedsrådsforeningen lørdag 8. marts på Nyborg Strand. Connie 

opfordrer til at tage med. De som vil med, melder sig til. 

Bodil spurgte til Informationstavler med faktuelle oplysninger og 

gudstjenestelisten sættes op ved kirkerne.  

Conny Larsen får bårebuket fra menighedsrådet til begravelsen på lørdag.  

Forslag: En kande saft til kirkekaffe til konfirmander 

Mødet 6. marts aflyses. Kirkegårdsudvalget mødes 6. marts kl. 17.00. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


