Referat
Menighedsrådsmøde nr. 15
Onsdag den 11. april 2018 kl. 18.45-21.30 i sognegården

Til stede:
Anni Severinsen, Henrik Falkenskov, Ole B. Horsholt, Poul Wandahl, Knud Moos,
Rie Vestergaard, Susanne Rysgaard, Karen Trolle Viholm, Anne-Grete H. Jensen,
Knud Høgsberg

Afbud:
Hanne Marie Houkjær, Bjarne H. Christensen, Bjørn Dinesen. Luis F. Perillo,
Susanne K. Madsen.

Dagsorden
1. Referent ifølge liste Knud Moos
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, idet pkt 8 og 9 byttes om

3. Evt. kommentarer til referat af 14/3-3018
Referat godkendt.

4. Dialogpunkt – SWOT ved Knud Moos - D
KM introducerede til aftenens tema: bud på nye aktiviteter/tiltag, som kan imødekomme behov
hos sognets beboere.
Opsamlinger fra gruppearbejdet omkring 5 forslag drøftes på næste MR-møde

5. Fremlæggelse af budgetbidrag 2019 - ved Knud Høgsberg og Rie Vestergaard - B
Fremlæggelsen viste, at der fra 2018 til 2019 ikke er tale om de store udsving og ændringer. Der
forventes et overskud på 100.000, hvilket dog kan ændre sig.
Endelig budget for 2019 kommer til behandling på MR-mødet den 9/5-18.

6. Orientering v. kontaktperson og formand – O
Kontaktperson orienterede om lokale lønforhandlinger med henholdsvis kordegn og personalet på
kirkegården. Der har været afholdt uformelt møde med kordegnen omkring bl.a. intern og ekstern
kommunikation samt arbejdstilrettelæggelse.
Formanden orienterede om, at situationen omkring evt kommende strejke/lockout er uafgjort. Vi
afventer udspil fra Landsforeningen af menighedsråd.
Der er årsmøde i Nyborg den 8-10/6. Enhver er velkommen til at deltage.

7. Udskiftning af tagrender på kirken – zink- eller kobberløsning – B
Ud fra forskellige prisoverslag besluttede MR sig for løsningen med zink-tagrender.
Udgiften søges optaget på provstiets investeringsplan.

9. Overdækket cykel-parkering – økonomi samt placering v. Ole Bjerre Horsholt – B
På baggrund af en gennemgang af de forskellige muligheder vedr. pris og placering besluttede MR
sig for en placering ved indkørsel til P-pladsen, samt for en model fra Karsten Munk med plads til 14
cykler.
Dog skal der først – før endelig beslutning - udarbejdes en 3D-fremstilling, hvilket kirkeværgen
undersøger nærmere.

Karen M. Trolle Viholm forlod mødet under de næste to punkter.

8

Renovering af tag og fuger Skolevangs allé 72 – beslutning vedr. rådgivning og projektledelse - B
Der blev peget på forskellige modeller og forslag, og MR besluttede, at det stående udvalg får
mandat til at finde den rette rådgiver og projektleder.

10. Evt.
Poul Wandahl orienterede om, at han på eget initiativ og på egne vegne havde søgt og fået
aktindsigt hos provstiudvalget vedr. 2 problemstillinger: tilblivelsen af en pro-film, udarbejdet af
Sky Media, samt processen omkring ombygning og financering af præsteboligen på Skolevangs allé
72

