Referat fra menighedsrådsmødet den 6. september 2017
Til stede: Birgitte Bach, Birthe Jillissen, Maaike van der Plas, Ulrik Iversen
Fraværende: Kirsten Rasmussen, Michael Nørgaard

1. Referat og dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra DSUK:
•

Line Kofoed blev valgt ind i DSUK’s bestyrelse på repræsentantskabsmødet i Nyborg
i august.

•

Vi slår stillingen som køkkenassistent op i denne måned med samtaler i oktober.

•

Marie har forlænget frem til slutningen af juni 2018.

3. Meddelelser fra kirken
a. Ferier - ferieønsker godkendte

4 Aktiviteter:
a. siden sidst: Vi er åbnet op igen efter sommerferien. Velbesøgt gudstjeneste med
indskrivning til konfirmandundervisningen. Vi bliver omkring 10 konfirmander det kommende
år. Også en velbesøgt fredagscafé med stegt flæsk. Også sy- og nørkleklubberne er kommet
godt i gang med forberedelserne til julemarkedet. Vi har leveret smørrebrød til ambassaden i
forbindelse med en afskedsreception. I slutningen af måneden har vi bogklub med foredrag
om Grundtvig, og vi får også besøg af Nordic Tankers igen.
b. kommende: Julemarkederne! Maaike og Kirsten har talt varer op i kælderen. Kirksten
har været på Formland for at bestille varer til julemarkedet.

5. økonomi:
a. Orientering om banksaldi d.d.
b. Orientering om rapport til d.d.

6. Marketing:
a. Et nyt flot KH er på gaden!
b. Facebook/hjemmesiden/nyhedsbrev

7. Sponsorudvalg:
a. Sponsorater og rubrikannoncer: Der er sendt fakturaer ud. Maaike har solgt to nye
annoncer og har yderligere et par kontakter

8. Præstegårdsudvalg:
•

Menighedsrådet har via mail besluttet at købe ny Mercedes Sprinter hos Hogenbirk.
Menighedsrådet beslutter at anskaffe bilen med financial lease.

•

Birgitte kontakter en havemand til at få klippet hækken ved kirkens østside.

•

Den nye fordør er bestilt ved Hermeta

•

Maaike indhenter et tilbud på at få skiftet de to revnede vinduer på sydsiden ud.
Birgitte undersøger forsikring.

9. Dato for næste møde: onsdag den 4. oktober 2017 kl 10.00

