Dagsorden til 2. september.kl.19.00 2020.
Afbud: Thomas, Svend,
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat: Godkendt
Nyt fra formanden:
Referat fra budgetsamråd:
1.

Musikskole opretter mulighed for kor i 2021 (100.000kr afsat) Musikskolen stiller lærer til
rådighed og sognets organist kan spille. Kor er for børn til og med 3. klassetrin. I tre måneder i september,
oktober og november. Herefter er det op til kirkerne at fortsætte koret, hvis der er interesse.

2.

led belysning i kirkerne (10 kirker gratis) Bogense kirke har fået led lys og sparet 80% på forbrug.
Dansk Led-lysning vil opsætte pærer for en gratis prøveperiode. Men formanden fandt det ikke relevant
for pastoratets kirker.

3.

Puljeordning til skyldige feriemidler En puljeordning ifm. udbetaling af feriemidler bliver oprettet i
provsti-regi. Alle, der har fået indefrosset feriepenge, kan menighedsrådet, da hente pengene i det øjeblik
til den ansatte går på pension. Det skulle godtages den 27. aug., men pga. misforståelse var det ikke blevet
behandlet på menighedsrådsmøde tidligere. Formanden beklager ikke at have bragt emnet til behandling i
tide på menighedsrådsmødet. Men ingen indsigelser fra det øvrige råd.
Provstesyn Midt i august var der provstesyn. Provstiets byggesagkyndige tog en række billeder, som er
afsendt til formanden. Formanden foreslår, at der på et møde i november bliver et sat punkt på, hvor der
bliver samlet op på udbedring af mangler, så sagerne ikke ligger og risikerer at blive ”glemt” i mappen.
Konsulent syn fra Stiftet d. 29. sept. D. 29. sep. Kl. 11.15 kommer der et konsulentteam fra Stiftet.
Provsten deltager også i mødet. Muranker og den bærende bjælke, som klokken hænger i, er mørnet og
skal udskiftes/udbedres. Der er afsat en ½ time i Særslev og ½ time i Melby på tilsynet.
Tilbud på regnskabsføring fra Marianne Ditlevsen Rådet godkender tilbuddet.
Valg d. 15. september Annette bager kage. Mødet/valg begynder kl. 19.00

Nyt fra præsten: Konfirmationerne er afviklet til store tilfredshed fra sognebørnene
(konfirmandfamilier). Evangeliet er gennem konfirmationerne nået ud til i alt 398
kirkegængere. Det er gennemsnit på ca. 50 personer for hver handling.

Nyt fra kassereren:
1. Budget 2021: Budget 2021 har et stort hul, som har udløst et møde med provsten i næsten
uge. Underskuddet er for stort. Marianne Ditlevsen, formand og kasserer holder møde

med provsten. Formand læser brev, som er gået forud for mødet, er afsendt til provsten.
Brevet giver udtryk for, at det er svært at få de økonomiske ender til at nå sammen. Det
højner ikke den frivillige glæde at yde en indsats inden for disse rammer. Der opleves for
stor topstyring af økonomien, hvilket er utilfredsstillende. Menighedsrådet har en bøn
om at få et budget, der kan bære udvikling og ikke afvikling.

2. Kommende økonomimøde med provst Driften af kirkegårdene er en stor udgift på budgettet. Pastoratet
er udfordret af, at befolkningsgrundlaget er småt i forhold til drift af tre kirkegårde. Det skal udredes på
hvilket niveau i delegationskæden retten til at udstikke, hvor mange mandskabstimer, der skal afsættes til
drift af kirkegårdene. Er det Stiftet eller provstiet, som menighedsrådet skal henholde sig til?

Nyt fra Kontaktperson: Kontaktperson har snakket med kirkesangerne, som udtrykker
glæde over fleksibilitet i forhold til fordeling af tjenester og ferier. De har fint indbyrdes
samarbejde om fordeling af tjenester.
Nyt fra graveren: Gravermedhjælper er undersøgt og opfordret til at begynde at arbejde,
men det er begrænset, hvad han kan udføre af opgaver. Medarbejderen ønsker selv at vende
tilbage. Formanden opfordrer til, han stille vender tilbage. Menighedsrådet er åben for en
gradvis tilbagevending til arbejdet.

1.

Kirkeskoven og sti (Bodil K.) Stien er ikke til at gå på, fordi den er groet til. Skurvognen er skolens.
Den skæmmer området. Den burde fjernes.

Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde.
Mødet d. 8. oktober tager Bodil Knudsen kage med til.
Referent: Charlotte Juul Thomsen, d. 2/9-20.
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