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Afbud fra: Jytte og Maria og
Christian.

Ad. 1 Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

1. Velkomst, godkendelse af
dagsorden og sang.
2. Meddelelser.
Landsforeningsmøde i Nyborg.
Nu er Kontrakt med Mettea på
plads.
Budget 2018 udarbejdes 3/5 hos
Gunvor.
Ansøgning fra Torsdagsklubben om
tilskud til udflugt til Gram Slot i
september 2017.
3. Projekt børnehjørne i sideskib v.
Karin.

Ad. 2. 3 tilmeldte til mødet i Nyborg. Ernst Broe, Birthe
Justesen og formanden.
Organistvikar Anne Mette Stæhr har sagt sit job op med
fratrædelse pr. 1. juni.
Ønsker til budget 2018 modtages stadig.
Menighedsrådet besluttede at give 3000 kr. til
Torsdagsklubben. Fremadrettet ønskes et budget, ved ønske
om tilskud.
Lyden i kirken undersøges. Schmidts Radio er blevet
kontaktet. De har gennemgået forholdene sammen med
Christian, Claus, kirketjenerne og formanden. Der kommer
snarest et oplæg og tilbud. Teleslynge i salen er også blevet
undersøgt og kommer med i tilbudet.

4. Svar fra Provstiudvalget vedr.
præsteansøgning, samt indkaldelse Ad. 3. Karen, Maria, Karin og kirkeværgen udgør et udvalg,
til budgetmøde, hvor formand,
der skal udføre det, der blev besluttet på sidste møde.
næstformand og valgt kasserer
deltager 9/5.
Ad. 4. Der ønskes fra Provstiudvalget en uddybelse af,
hvordan vi har tænkt os at aflønne en halv præst.
5. Regulering af løn til organist.
6. Distribution af kirkeblad. Deadline Ad. 6. Der har været afholdt møde med Boldklubben
24/4-2017.
Marienlyst. De ser sig ikke i stand til at uddele bladet til vores
tilfredshed, så fremover vil bladet blive uddelt af FK
7. Ansøgning til Chastine og
distribution. Anders Bergholdt Buhl uddeler dog i
A.P.Møllers Fond.
Hindehøjen. Det meddeles på hjemmesiden, Skibhusavisen
og facebook, at der er en ny distributør.
8. Vore medarbejdere fortæller på
næste møde om deres opgaver.
Ad. 7. Der er endnu ikke blevet lavet en ansøgning til
Fonden. Bliver gjort snarest. Ønske om at der også bliver
9. Præsterne har ordet, og bordet
søgt om penge til et nyt brudetæppe og til udskæringer i
rundt.
prædikestolen.
10. Oplæsning af protokol,
underskrift og sang.

Ad. 8. På juni mødet vil medarbejderne fortælle om deres
arbejde.
Ad. 9. Ønske om at vi snart får den hjertestarter, vi har
ansøgt om. Kirken er kommet på instagram !
Ros til Christian for hans indlæg i Skibhusavisen.
Grethe Balle har været til Rep.skabs møde i Folkekirkes
Tværk. Center. Spændende at høre om gudstjenester på
engelsk og internationale gudstjenester.
Ønske om en tavle med information om, hvad der foregår i
kirke og sognehus de enkelte dage. Hvem der er i huset.
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Ønske om en bedre kommunikation. Der opfordres til, at man
ser på easybooking, hvad der sker og man, når man kommer
i huset, og der ikke er personale, giver sig til kende for dem,
der ellers er i huset.
Ang. ombetrækning af hynder i dåbsgang. Det bliver meget
dyrt, så derfor besluttes det at rense puderne og opsætte
små skilte hvor der henvises til puslepladser, når de små
børn skal skiftes. Menighedsrådet godkender at hynderne
renses og skilte opsættes.
Udskiftning af tagrender, indbefattet skib og tårn. Der er
tvetydighed omkring tilbudet. Carl Emil undersøger videre.
Tilbud fra Unica om udskiftning af dør og vinduesrammer.
Det gamle tilbud er blevet opdateret, Forslag om aluminium
hvor der er størst belastning.
23. juni er der Sct. Hans fest. Vi kunne godt bruge hjælpere til det grove.
Musikudvalget har holdt møde. Der skal styr på det
økonomiske, derfor er der ikke planlagt det store.

Odense, den 27. april 2017

underskrifter

