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Afbud fra: Karin, Dinna, Anne og
Helle.

Ad. 1. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

1. Velkomst, godkendelse af
dagsorden og sang.
2. Årsregnskab 2016, gennemgang
og godkendelse. Her deltager
Gunvor. Endvidere en vejledning i
regnskabsforståelse, og Mai vil vise
nogle eksempler fra sin deltagelse i
kassererkursus.
Regnskabsmateriale følger alene til
orientering. På mødet udleveres
materiale på papir.
3. Projekt børnehjørne i sideskib v.
Karin. Bilag følger
4. Ansøgning fra Mandagscafeen
om tilskud på kr. 5.000,00.
5. Kapellet som minikirke?
V. præsterne
6. Rapport fra udvalgsmøder.
7. Præsterne har ordet, og bordet
rundt.
8. Oplæsning af protokol,
underskrift og sang.

Ad. 2. Mai Gav en grundig beskrivelse af folkekirkens
økonomiske struktur samt vejledning i Fredens kirkes
økonomi.
Gunvor gennemgik årsregnskabet for 2016. Menighedsrådet
godkendte enstemmigt regnskabet. Mrk. 21-03-2017 13:27.
Ad. 3. Ønske om at borde og stole er på samme niveau
højdemæssigt af hensyn til socialt fællesskab mellem store
og små. Der skal ikke være så mange forskellige farver i
børnehjørnet, der skal skabes et roligt rum. Forslag om
gammeldags legetøj af god kvalitet. Gamle dukker eller
andet kvalitetslegetøj af gammel dato. Tak til udvalget for et
godt forslag, der skal viderebehandles. Tages op på et
senere møde
Ad. 4. Menighedsrådet yder tilskudet på 5000 kr.
Ad. 5. Bedemændene bruger kapellet mindre og mindre, da
der ikke er køl, derfor vil rummet kunne bruges til tjenester
med få deltagere. Bl.a til bisættelser/begravelser med få
deltagere eller til aftensang, andagter, dåb, intime vielser o.a.
Rummet skulle isoleres og gøres klar. Der mangler bl.a et
vindue. Skuret bag ved skulle rives ned for at gøre plads for
vindue. Det skal selvfølgelig godkendes af Stiftet og det skal
indvies. Der arbejdes videre med sagen.
Ad. 6. Dinna og Ove har været til møde med Marienlyst
Boldklub ang. udbringning af kirkeblade. De vil gerne
fortsætte med uddeling og vil komme med plan for dette.
Hvis de kommer med plan, får de en forsøgsgang. Hvis det
så ikke fungerer, finder vi en ny distributør.
Der er underskrevet en tillægskontrakt for Mettea om
fuldtidsarbejde. Denne og arbejdsbeskrivelse ligger nu hos
DOKS.
Der har været møde i præstegårdsudvalget med Frandsen
ang. gulvvarme i præstegården Skibhusvej 174. Der ventes
på tegninger fra Slottet. Vi hører nærmere senere.
Generalforsamling i besøgsvennerne. Vi kan godt bruge flere
besøgsvenner. Mandagscaféen er en stor success.
Kirkeværgen: Der er kommet ny lås i tårnet. Ny ansøgning
om hjertestarter er indsendt med div. billeder.
Der er kommet to tilbud til skabe mellemgang
konfirmandstue. Kirkeværgen finder det bedste tilbud.
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Torsdagsklubben går godt. Peter Rahbæk Juel kommer
næste gang.
Hvad gør vi for lyden i kirken. Tilbud fra North Star om at
opsætte højttalere, når der er konfirmation. Vil koste 6000 kr.
Vi skal kigge på aftalen med firmaet. Vi skal måske have en
nyt firma.
Teleslynge i sal virker ikke. Tekniker skal hentes.
Ad. 7. Vi er begyndt med gudstjeneste søndag kl. 17.
Gudstjenester med ro og fordybelse. Første gang var der 15
uden annoncering. Reformationsgudstjeneste 2. pinsedag
Skt Hans Kirke. Efterfølgende arrangement. Møde
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde 30. marts kl. 19 i
Bellinge. Grethe deltager.
Møde i Skoletjenesten 29. marts. Dinna og Ove deltager.
Møde i kommunikationsudvalget. Vi har taget fat i
hjemmesiden. Meld gerne tilbage til Claus.

Odense, den 23. marts 2017

underskrifter

