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Afbud fra: Lasse Lourenco, Karen
Ulletved og Maria.

Ad. 1. Dagsordenen blev godkendt.

1. Velkomst, godkendelse af
dagsorden og sang
.
2. Meddelelser.
Orienteringsmøde den 13/10.
Medarbejdermøde den 21/9.
Provstesyn den 5/10 og 27/10.
( Karin)

Ad. 2.
Det er desværre ikke muligt at flytte orienteringsmødet. Det
bliver 13/10 kl. 16. 30.
Syn 5/10 kl.9-10.30 i kirken, derefter syn hoa Christian
Syn 27/10 kl. 12..30 -14 hos Karin
Udvalget planlægger møde.
Landemode Stiftsdag.

Rengøringsudvalget har plan om et
opfølgningsmøde snarest.
Invitationer fra Stiftet.
Nyt vedr. Facebook.
3. Årsregnskab 2016 og
revisionsprotokollat behandles og
godkendes.
4. Udvalg vedr. evt. tidsregistrering
fremlægger forslag.
5. Et medlem ønsker at udtræde af
Menighedsrådet grundet job og
flytning.
6. Opstilling og valg til
Provstiudvalg, tilbagemelding herfra
v. Claus
.
7. Musikudvalget stiller forslag om
oprettelse af en forening: Fredens
Kirkes Musikalske Venner v. Claus.
8. Lys i kirken v. Claus.
9. Tilbagemelding fra udvalg vedr.
bogen: Hvor går man hen, når man
går bort.

Hilsen fra Tove Hansen. Spørgsmål om hvorfor vi ikke har
afholdt Høstgudstjeneste. Næste års Høstgudstjeneste bliver
en familiegudstjeneste.
Dåbsklude: Ulla Vepler tilbyder sammen med andre damer at
strikke dåbsklude med fine motiver. Forventet omkostning til
garn ca. 1800 kr. om året. Dinna vil gerne stå for Fredens
Kirkes klude/strikkeklub.
Brev fra Provstiudvalget. Det tillades at overskud fra
renovering kr. 279.404 bruges til overdækket terresse hos
Christian samt hulmursisolering s.s. Desuden til
modernisering af lyd i kirke og sognehus.
Ansøgning om tilskud til Højskoledag fra torsdagsklubben.
Ønske om 5000 kr. Vi bevilger pengene. Fremadrettet
indregnes lignende beløb på budgettet.
Ad. 3. Revisionsprotokollatet blev godkendt. Der indarbejdes
en beløbsgrænse på 25.000 kr for de udbetalinger der kan
gennemføres med 1 fuldmagtshaver. Over det skal der
bruges 2. Normalt Gunvor og Gitte. Hvis en er fraværende
kandet være formand eller valgt kasserer
Ad. 4. Udvalg ( Anne, Mai, Christian og Helle ).
Der arbejdes på at starte med "komme og gå registrering"
fra 1. januar.
I første omgang i en prøveperiode 12 måneder. Midt i
perioden evalueres dér.

10. Status vedrørende flygel.

Ad. 5. Maria Frandsen ønsker at udtræde af rådet, fordi hun
flytter til Ærø. Ulla Sørensen indtræder i stedet for hende.

11. Præsterne har ordet, bordet
rundt og eventuelt.

Ad. 6. Det var ikke muligt at opstille Ove, da han skulle møde
op personligt.

12. Oplæsning af protokol,
underskrift og san

Ad. 7. Menighedsrådet godkender at der arbejdes videre
med oprettelse af en sådan forening.
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Ad. 8. Menighedsrådet synes, det er en god idé. Vi tænker
på det ved budgetlægningen.
Ad. 9. Der er lavet en liste på 4-5 bøger til børn, som
udvalget anbefaler, at man kan låne på biblioteket.
Præsterne får listen og vi lægger det på hjemmesiden.
Bogen "Himmelby" til 39 kr. som ville være god til formålet
indkøbes. Der indkøbes 20 stk. der kan ligge hos præsterne.
Ad. 10. Der er skrevet en ansøgning til A.P.Møller fonden. Vi
køber flygelet og håber på sponsorer. Faktura betales 1/10.
Ad. 11. Rengøringslister og babypiktogrammer bliver sat op
på toiletterne.Tages på som punkt. Det gør børnehjørnet
også.
Kirkebladet: Aftalen med Post Nord om uddeling udløber til
januar. Vi ser tiden an, om andre uddelere evt. melder sig.
Tages på som et punkt senere.
Forslag om at kirkeværgen har en fast punkt på hvert møde.
Husk studieturen 29. oktober.

Odense, den 20.september 2017

underskrifter

