Menighedsrådsmøde
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Referent:
Til stede:

Fraværende:

Måned 9, år 2020, tirsdag den 22. kl. 18.30-21.00
C Café
Per Møller Henriksen
Esther Jensen
Anette Zarling, Carsten Kristensen, Elin Skoven, Else Rahbek
Warming, Esther Jensen, Eva Jerg, Jan Bjørn Pedersen, Jens
Ahrnkiel, Jonna Platz Christensen, Lone Sørensen, Mette Kovaltsenko, Per Møller Henriksen, Ragnhild Dons, Torben Venndt
Børge Munk Povlsen, Jørn Frank Ellehage

Der er ikke sat nogle på det praktiske, da man på sidste møde besluttede, at der
kunne skulle serveres lidt at drikke, evt. en is.

Tema: Undervisning v. præster med flere
Eva fortalte om konfirmander
Elin om undervisningen i gudstjenesten
Esther om skoletjenesten, Café Christians, Studiekredsen, Babysalmesang og Minikonfirmander
Punkt 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af punktet:
5b) Fredericia Virksomhedsservice
5c) Sangpædagog
6d) Projektor
6e) Fjernvarmerør
Punkt 2) Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste MR-møde
18.08.2020
Godkendt og underskrevet.
Punkt 3) Nyt fra formanden/indkommen post
a) Frivilligfest 3/9, evaluering
Tak til udvalget for en god aften. Næste år kunne det være godt med en mere præcis
opgavebeskrivelse til MR-medlemmer, så man ved, hvem der gør hvad hvornår. Nyt
udvalg nedsættes af nyt MR.
b) Status på valgforsamling 15/9
God aften med fuldtalligt råd og 3 stedfortrædere. Det havde været rart med en kop
kaffe og lidt musik i pauserne.
Punkt 4) Kassererens punkt
a) Møde mellem PU og de enkelte kasser 27/8
Ros for selv at have rejst penge til Alfa & Omega.
Driftsligningen omfatter 4.900.000 kr. til ordinær drift og 413.025 kr. til aktuelle projekter såsom indbetaling af feriemidler, bundlister og tætningslister.
b) Behandling af det reviderede årsregnskab og revisionsprotokollat for 2019
Revisors protokollat efter revision af 2019-regnskabet blev fremlagt og kommenteret.

I forhold til protokollatets pkt. 8 er det menighedsrådets vurdering, at midler placeret
i Middelfart Sparekasse er tilstrækkeligt sikkert placeret. Vurderingen baseres bl.a. på
Finanstilsynets analyse i tilsynsdiamanten pr. 31.12.2019.
Revisionsprotokollat og Revisionspåtegning taget til efterretning.
c) Budget 2021
Udsat til møderne i oktober, bilag skal sendes med!
Punkt 5) Kontaktpersonens punkt
a) Rengøring under Corona
Anette gør OBS på, at vi bør skrue op for rengøring igen. Derfor er det vigtigt, der er
bedre tid mellem arrangementerne. Else og Ragnhild tilbød sig som ”sprittere”. MR
bakker op om, at div. aktiviteter fortsætter med den store opmærksomhed på sikkerhed.
b) Fredericia Virksomhedsservice
Henvendelse om, om vi vil vide mere om hvad de kan på fleksjob-området, rekruttering, fastholdelse af medarbejdere med mere. Ingen interesse.
c) Sangpædagog
Den fastansatte (Marie) har barselsorlov. Barselsvikaren (Louise) skal noget andet.
Hvad gør vi så? Ifølge Niels er det vigtigt med en sangpædagog. Der skal sangpædagog på 6 timer 35 gange på et år. Hvordan finde penge til det? Mette og Ragnhild arbejder videre sammen med Musikudvalget.
Punkt 6) Ejendomsudvalg
a) Referat fra møde 19/8
Taget til efterretning.
b) Sætningsskade
En pludselig opstået skade. Al beplantning fjernes, fundamentet understøbes, og
murværket repareres. Der søges om støtte fra provstiets 5 %-pulje.
c) Afleveringsprotokol
Afsluttende byggesyn er udført.
d) Projektor
Den gamle projektor i kirken er ved at være mæt af dage. En ny er bare dyr, ca.
100.000 kr.!
e) Fjernvarmerør
Defekte rør i den gamle del af kirken, der er lavet en midlertidig ordning.
Punkt 7) Musikudvalg
Punkt 8) Informationsudvalg
a) Referat fra møde 17/9
Informationsudvalget vil i oktober forsøge sig med en meget slank udgave af kirkebladet. Den skal kun indeholde det, der sker i oktober. Teksten bliver stort set det,
man forventer af nyhedsmailen, men der bliver plads til et par fotos mere. Nyhedsmailens lidt kedelige layout erstattes altså af det, man kender fra kirkebladet. Men
det bliver altså kun en månedshilsen på 4 sider. Den skal ikke trykkes, den skal ikke
husstandsomdeles. Den bliver kopieret på Vester Kopi og sættes op af vores nye layouter, Mark Svensson. MR fik lejlighed til at se bladet.
Forslag til MR-møder om at fortælle – igen – om alt det, der sker.
Punkt 9) Kalender
a) Fyraftensmøde i Chr.kirken
Tilmeldingsfrist netop nu!

Punkt 10) Eventuelt
Eventuelt: Formanden præciserede, at der kun i meget akutte tilfælde, kan behandles
punkter der ikke er på dagsordenen og hvor der ikke i forvejen er medsendt bilag.
Med venlig hilsen
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