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Referat fra menighedsrådsmøde den 27. september 2018. Protokolark 132.
I mødet deltog Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard, Helle
Henriksen, Signe Paludan.
1. Ole gennemgik modtaget post og mails. Der var modtaget et brev om støtte fra
Sct. Nicolai Tjenesten, Odense. Rådet besluttede at donere 500,00 kr. i støtte.
Ole kontakter Thyge og meddeler, at Fraugde menighedsråd ikke har mandat
til at give alle rådsmedlemmer i pastoratet gratis adgang til Per Nielsen julekoncert i Fraugde kirke den 20. november, men alene Fraugdes rådsmedlemmer. Davindes rådsmedlemmer betaler billet som alle andre.
2. Protokolark 131 blev underskrevet.
3. Eva gennemgik budgetudkast for 2019.
4. Ole kontakter Thyge og formanden for Støtteforeningen for Lokalhistorisk
Arkiv, Finn Jæger, og meddeler, at Davinde menighedsråd ikke kan støtte
Lokalhistorisk Arkiv, da Davinde menighedsråd har sin egen idé og plan for
en beskrivelse af Davindes sogns og kirkes historie.
5. Revisionsprotokollat for årsregnskab 2017 blev gennemgået og underskrevet
af de tilstedeværende rådsmedlemmer.
6. De to vævere, der skal væve det nye kortæppe, havde meldt nogle datoer ud.
To af datoerne lå i skolernes efterårsferie, hvilket er uheldigt. En dato var en
mandag, som er præstens fridag. Ole vil derfor kontakte vævene for at få dem
til at finde nogle datoer i november, som forhåbentlig kan passe os alle.
7. Erik Vind fortalte, hvad der rørte sig i stiftet. Erik kunne ikke deltage i
menighedsrådsudflugten den 27. oktober, da der samme dag var møde for
samtlige stiftsråd. Erik kontakter Paw angående besøg af provstiudvalget med
henblik på at besigtige medarbejderhuset m.m.
Erik fortalte, at der var Landemode i Odense den 29. september.
8. Signe fortalte, at hun igen i år gerne vil kontakte dagplejere i sognene om en
sammenkomst ”dagplejejul”, som havde været en succes sidste år. Hun ville
spørge Vera og Ella, om de også ville og kunne hjælpe til i år.
Der blev talt om, at det var vigtigt at annoncere begivenheder og arrangementer via flyers samt evt. i dagspressen for visse arrangementers vedkommende. Erik ville også bruge diverse gratis-medier.
Signe, Helle og Eva påpegede, at arrangementet med pilgrimsvandring
for sognet havde været en stor succes og burde gentages næste år. Erik ville
gerne stille lokale til rådighed for deltagernes spisning. Der kunne være tale
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om Herskabsstalden eller Vognporten.
9. Ole vil følge op på opgaven med at forbedre belysningen ved koret i kirken.
Der blev talt om diverse løsninger ved provstesynet. Firmaet Okholm
Lighting vil blive kontaktet.
10. Næste rådsmøde er fastsat til den 7. november 2018 kl. 19.00 hos Helle.
Pyntning af juletræ i kirken er fastsat til den 20. december kl. 17.00

