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1. velkomst og godkendelse af
dagsorden

Afbud: Claus Wilson, Ernst Broe og Karen Ulletved.

2. Meddelelser
a. Mappen med meddelelser står i
menighedsrådslokalet. Læs bl.a.
om kurv 17 Ove med tak, blomst til
Claus med tak, nyhedshedsbrev fra
biskoppen
b Julegaver
c. Ansøgning om flygel afsendt
d. Korrespondance med arkitekt om
minikirke
e. Personaleklagesag.
3.Orientering fra kirkeværgen
a. Provstesyn
b. Ansøgning om 5% midler til
varmerør
c.Anmeldelse af indbrud
d.Evt.
4. Ansøgning fra mandagscafé om
2500 kr. til julebespisning

1. Indstilling: Dagsordenen godkendes.
Ad. 1.Dagsordenen blev godkendt.
Ad. 2. Meddelelser blev gennemgået.
Julekort med kode kommer 2/11 og man kan derefter vælge
julegaver. Deadline 5. november.
Arkitekt vil gerne præsentere forslag til minikirke. Vi vender
tilbage i 2018.
Legestue og børneaktiviteter tages op på et møde i januar.
Forud bedes kirke/kulturmedarbejder om at beskrive
aktiviteterne i legestuen for menighedsrådet. Der er ingen
timemæssige ændringer i forhold til børneaktiviteter, hvorfor
børneaktiviteterne kører uændret videre,
Ad. 3a. Der skal være mere udluftning i kirken.
Rengøringsstanarden skal hæves. Der må ikke være en
arbejdsplads på pulpituret. Rengøring tages på som et punkt
ved et senere møde.

5. Kvartalsrapport

b. Det blev opdaget at et fjernvarmerør er fugtigt og rustent.
Der skal udskiftes rør. Bliver betalt over 5% midler.

6. Budget 2018

c. Indbrud er blevet anmeldt.

7. Julefrokost

8 c:
Velux vinduer 1. sal Skibhusvej 174 skal males og repareres.
Der henvises til synsprotokol.

8. Orientering fra udvalgene:
a. Aktivitetsudvalget
b. Kommunikationsudvalget
c. Præstegårdsudvalg
d. Musikudvalg
f. Studietursudvalg
9. Bordet rundt
10. Evt.

4. Indstilling: 2500 kr. bevilges permanent årligt til
julebespisning i mandagscaféen. Menighedsrådet
godkender.
5. Indstilling: Kvartalsrapporten godkendes.
Rapporten blev gennemgået og godkendt af
menighedsrådet.. Ang. vores økonomiske situation:
Menighedsrådet giver formand og kasserer bemyndigelse til
at løse sagen bedst muligt med provsten, om muligt med
midler fra salget af Monbergsvej.
6. Indstilling: Budgettet godkendes
Ad. 6. Budgettet blev gennemgået og godkendt. Endelig
budget afleveret 24 - 10- 2017 kl. 13.10. Udgiftsposter i
indeværende år samt næste år meldes til Maj inden lørdag
28/10 23.58.
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7.Fordeling af opgaver: Christian og Kirsten arrangerer
julefrokost.
Ad. 8.
Aktivitetsudv: Møde først i november. På programmet Jul og
fastelavn.
Uddeling af kirkeblad: Punktet tages op på næste møde.
Stiftende møde i Fredens Kirkes musikalske venner.
Ved januarmødet taler vi om studietur i foråret.

Odense, den 26/10.17.

underskrifter

