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Fredens Kirke

Dato: 280617

Blad nr.
Formandens initialer:
O.E.M

Dagsorden

Beslutning

Fraværende: Lasse Lourenco,
Grethe Balle, Anders Buhl.

Ad. 1. Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
Ad. 2. Minikirke tages af budget 2018, udskydes til 2019.
Arkitekthonorarer fastholdes.

Dagsorden.
1. Velkomst, godkendelse af
dagsorden og sang.
2. Meddelelser.

Ang. ansættelse af ny præst. Menighedsrådet fastholder, at
vi ønsker at ansætte en fuldtidspræst, da sognet har
mulighed for at finansiere præstelønnen med de givne
tilsagn. Ernst Bro er imod, at sognet selv varetager en del af
finansieringen.

3. Forslag om udlevering af bogen:
Hvor går vi hen når vi dør?

Ad. 3. God idé at udlevere en bog til små børn, der mister
pårørende. Måske andre bøger end denne. Kunne også
være en idé til teenagere. Et udvalg samler materiale
4. Mulig gave i form af 60 stole med sammen og fortæller om det på menighedsrådsmødet i
gråt betræk, evt. også et antal
september. Udvalg består af: Karin, Ulla, Christine.
borde. Udgift = afhentning.
Ad. 4. Annes arbejdsplads skal udskifte stole. Vi kan få 57
5. Medarbejdere fortæller om deres stk. samt 12 firkantede borde og nogle halvborde for kr.
opgaver.
5000. Menighedsrådet tager imod tilbudet. Vi får 3x34 til at
hente dem. De skal hentes i uge 38 eller 39.
6. Der er et medlem der har
anmodet om lov til at træde ud af
Ad. 5. Claus demonstrerede orglet, kordegnen fortalte om
rådet, og det betyder indkaldelse af arbejdet på kontoret og Esben fortalt om livet som
suppleant. Dette meddeles Fyens
kirketjener.
Stift.
Ad. 6. Anders Buhl ønsker at udtræde af menighedsrådet.
7. Præsterne har ordet, og bordet
Menighedsrådet tager det til efterretning. Suppleant Eta Broe
rundt.
indtræder i hans sted. Formand for præstegårdsudvalget
bliver Allan Sørensen.
8. Oplæsning af protokol,
underskrift og sang.
Ad. 7. Kommunikationsudvalget skal have et møde med
gennemgang af facebook også omkring økonomi.
Husk at udskifte plakater i udhængsskabet.
Per opdaterer hjemmesiden. Nye biller af menighedsråd skal
uploodes.
Fredag 1. september. Open by Night. Temaet er "Luther".
Mettea spiller middelaldermusik. Karen laver Luther for Børn.
Der har været konfirmandindskrivning. Vi forventer i de
kommende år rigtig mange hold konfirmander.
"Salmeleg". Man skal kalde arrangementet det samme hver
gang det annonceres.

Odense, den 28. juni 2017
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underskrifter

