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1) Sang og meddelelser

Afbud fra Lasse og Jytte. Sigrid deltog til og med punkt 5.

2) Økonomi v/Gunvor (regnskab
udsendt)

Ad. 1. Fødselsdag Grethe og Christian.

3) Plan/prioriterings- og ønskeliste
2018
4) Orientering fra udvalgene:
- Kirke v/Carl Emil
- Præstegård v/Allan
- Musik v/Helle og Claus: koncert
for hjemløse, personale og koncer
- Registrering af komme-gå tid
v/Kristine
- Jubilæumsudvalg v/Karin
- Repræsentation i Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde i
Odense (FTS)
5) Koncertforeningens frivilige ift
menighedsrådet
6) Kollekt/Indsamlingsliste
7) Børneaktiviteter i Kirke og
sognehus
- redegørelse for
stillingsbeskrivelser og timeantal
8) Personale
9) Konstituering
10) Bordet rundt
11) evt.

Nyhedsbrev fra Biskop. Fynske unge vælger konfirmation. 70
%. Dåbstallet falder. Medlems % falder også.
Afslag på financiering af flygel fra fond
Ad. 2. Gunvor orienterede. Der blev stillet spørgsmål og
regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 280218
kl. 16.49. Enighed om at der på alle bilag skal være en
rimelig konteringstekst. Formular udfærdiges.
Ad. 3.Listen opdateres løbende.
Ad. 4.
Kirke: Diverse aftaler er blevet - og bliver - gennemgået for
besparelser.
Der har i den senere tid været 3 indbrudsforsøg. Efeu på
sognehusets væg fjernes helt. Der er kommet nye
kopimaskiner. Ved brug skal der bruges en brik, hvis man
printer fra PC. Skyldes persondataforordningen.
Præstegård: Der arbejdes i præstegårdene.
Musik: Fremadrettet har alle ansatte plus hverdagssangere
og menighedsrådsmedlemmer gratis adgang til koncerter.
Man giver besked til Helle Pihl Storm 3 dage før og sidder på
pulpituret .
- Der arbejdes på et hjemløsearrangement lørdag den 14.
april. Det foregår hele dagen i kirke og sognehus.
Jubilæumsudvalg: Udvalget har orienteret om
Jubilæumsfejring uge 39. 2020.
Tværkulturelt Samarbejde i Odense.:
Repræsentantskabsmøde 22. marts i Paarup. Grethe
deltager og Sigrid.
6. mars kl 19 - Skole kirke samarbejde
repræsentantskabsmøde. Dinna deltager.
Der arbejdes på en kravsspecifikation vedrørende
hjemmesiden. Den opdateres løbende af Kirsten og Claus.
Ad. 5. Foreningen har 10 frivillige. Der er venteliste. De
frivillige vil gerne hjælpe ved kirkens øvrige arrangementer,
men er fortrinsvis hjælpere ved foreningens arrangementer.
De 10 behandles som kirkens øvrige frivillige. Spørgsmålet
om, hvad vi gør for de frivillige tages op på et senere møde.
Ad 6. Sct. Nicolai tjenesten erstatter Kofoeds Skole.
Menighedsrådet godkender den nye omdelte liste. Gælder
for to år.
Ad. 7. Det omdelte forslag godkendes af menighedsrådet.
Der arbejdes videre med det. Stillingsopslag sendes rundt til
godkendelse.
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Ad.8. Generel orientering. Tages til efterretning.
Ad. 9. Der er kommer 4 suppleanter. Jørgen Jørgensen blev
enstemmigt valgt som formand og kontaktperson. Øvrige
fortsætter som tidligere valgt.
Sigrid indtræder i aktivitetsudvalget, jubilæumsudvalget og
tværkulturelt samarbejde.
Ad. 10.

Odense, den 28. februar 2018

underskrifter

