Søften-Foldby Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde - Sognehuset Foldby
Onsdag den 14. november – 2018 kl.19.00
Deltagere: Jane Fanø, Vibeke Sindberg, Birgit Christensen, Anne Marie Østerlund, Børge Juhl, Henning
Pedersen, Peter Jeppesen, Anders Godtfred-Rasmussen, Mille Andersen, Karl Emil Pedersen,
Afbud: Pia Frimand, John Løvschal

Dagsorden

Forklaring

B=Beslutning, D=drøftelse, I=information

1. Godkendelse/evt. underskrift af det
sidste referat

Peter Jeppesen fandt sang nummer 211 – ”Skyerne gråner…” – som vi sang
med glæde.

2. Gennemgang af dagsorden

William gennemgik dagsordenen.

3.
Bankforbindelser

-

4.
Økonomi

-

-

-

Vi havde en diskussion omkring, om vi skal fortsætte med Danske
Bank eller skifte til en anden.
Vi skifter begge vores bankforbindelser til en anden, Henning sætter
processen i gang.
Henning gennemgik de budgetmæssige tiltag for 2019 som provstiet
har godkendt og de punkter, hvor vi har fået en permanent forhøjelse
i midlerne fra provstiet.
Menighedsrådet godkendte følgende budget 2019:
Søften-Foldby, CVR-nr. 54147317, Budget 2019, , Endelig budget
afleveret d. 04-10-2018 17:30
Ang. indsamling af kollekt, den liste vi har over modtagere tages op
igen til Menighedsrådsmødet i december, Henning, William, Børge
og Peter nedsætter et udvalg, og fremlægger listen på næste møde.

5.
Udvidelse af sognegården

Orientering omkring udvidelse af Sognegården i Søften, ved Jakob
Væggemose og Børge Juhl.
- Det var et fint forslag, der blev præsenteret, og Menighedsrådet
sagde ja til, at udvalget fortsætter arbejdet indenfor det budget der er
lagt.

6.
Pilgrimsvandring

Vi har talt om en ny rute til pilgrimsvandring Kr. Hilmmelfartsdag. Anders
har lavet et par forslag som blev fremvist, og aftalen blev, at Anders taler
med Jane omkring det og den videre planlægning.

7. Antal personer i kirkerne

-

8. Orientering fra præsterne

-

Peter Jeppesen fremlagde det nye oplæg, som udvalget havde
arbejdet med, og de punkter, som var taget op fra sidst.
Der er lavet en løsning ang. julegudstjenester for skole og
børnehaver i sognene.
Menighedsrådet tog oplægget til efterretning, og afventer nyt fra
udvalget, når det bliver relevant.
Jane starter på fuldtid den 1. maj 2019, og er på nedsat tid indtil den
dato.

10. Orientering fra udvalgene m.m.

Formanden:
- Radonproblemet i Præstegården bliver lavet inden længe.
(Dette er et fast punkt, og er der ikke
- Visionsdag for Menighedsråd i Provstiet den 19. januar fra 9:30 til
noget at referere fra det enkelte udvalg,
15:30.
springes videre til næste.)
Kontaktperson:
- Opsigelse fra kirkesanger Karen Norup, sidste arbejdsdag er den 18.
november.
- Ang. afløsning for kirkesanger i jul og januar, det er der lavet en
plan for.
- Vi afsøger markedet for en ny kirkesanger, og kontakter tidligere
ansatte først, inden jobbet bliver slået op.
Aktivitetsudvalg

Søften-Foldby Menighedsråd
-

Frivillig aften gik fortrinligt, med god underholdning og hygge.
Allehelgensaften i kirken var også et godt arrangement.
Vi undersøger, om det er muligt at få Sigurd Barrett til Søften og
holde et arrangement i forbindelse med kirken.

Stoleudvalg:
- Punktet tages op igen på næste møde.
Ejendomsudvalg
- Der har været møde den 29/10-2018, og der henvises til referatet fra
mødet.
- Der blev, bl.a. talt om, fugt i Foldby Kirke, og varmesagen i Søften
Kirke.
- Søften Kirke lukker fra den 13. maj til 1. søndag i Advent 2019.
Kasserer:
- Når vi kun har en kirke åben i Foldby i løbet af året 2019, så vil der
være en del medarbejdertimer til rådighed til andre arrangementer.
Det bliver sat på som et punkt til næste Menighedsrådsmøde.
Redaktør:
- Vi prøver at gå tilbage til det gamle format i næste nummer
- Fremadrettet skal det huskes, at gudstjenesteliste og aktivitetsliste
skal gå minimum 14 dage ind i næste blads måneder.
11. Valg

12. Eventuelt

Formand 2019 – William Kragelund - Underskriftberettiget
Næstformand 2019 – Birgit Christensen - Underskriftberettiget
Kasserer 2019 – Henning Pedersen - Underskriftberettiget
Kontaktperson – Peter Jeppesen
Kirkeværge Søften 2019 – Børge Juhl
Kirkeværge Foldby 2019 – Vagner Thomsen
Sekretær 2019 – Anders Godtfred-Rasmussen
Bygningskyndig 2019 – Karl Johan Hviid Tønnesen

