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Referat fra menighedsrådsmøde den 20. marts 2018 Protokolark 128
Til stede var: Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen,
Helle Henriksen, Uffe Contemunde Petersen, Jette Knudsen og suppleant
Ella Frandsen.
Afbud fra: Signe Paludan, Anne Sophie Jacobsen.
1. Modtaget post, mails m.v.
Orientering om især forhold vedr. evt. kommende konflikt på arbejdsmarkedet. Begge præster og alt personale ved Davinde kirke bliver konfliktramt den 4. april ved strejke eller 10. april ved lockout.
Den årlige opkrævning på 500.- kr. til DSUK er blev sendt til Marianne.
2. Protokolark 126 blev underskrevet.
3. Årsregnskab 2017 blev gennemgået af den valgte kasserer, Eva, og blev
efterfølgende godkendt.
Davinde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 17824716, regnskab 2017, afleveret den 14-03-2018 09:43
4. Ændringer til samarbejdsaftale, foreslået af juridisk konsulent Mette
Bjerring Misser, efter at have fået aftalen, der blev vedtaget på fællesmødet den 7. februar 2018 tilsendt til gennemsyn af Maria Groth Rasmussen,
blev forkastet af rådet. Rådet ønsker at fastholde den oprindelige formulering i aftalen, at samarbejdet udmøntes via et ansættelsesudvalg.
Ole kontakter Maria herom.
5. Helle Henriksen deltager i det indledende budgetsamråd den 4. april i
Dyrup kirke. Det blev påpeget, at der skal indhentes tre tilbud ved byggearbejder over 75.000 kr. Erik Vind tager sig af dette. Måske kan vi nå at få
indhentet tilbud på et nyt handicapvenligt toilet ved kirken og få disse tilbud med til det indledende budgetsamråd.
6. Erik Vind tager kontakt til håndværker, der kan tætne den meget utætte
yderdør i sidefløjen.
7. Erik Vind orienterede fra Stiftsrådet. Der har været to møder, og der er
kommet fire nye medlemmer i Stiftsrådet. En god info om Fyn og civilsamfund. Reformationsåret blev fejret i 2017, men der bør arbejdes mere
med reformationen fremover.
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8. Intet, da ingen præster var til stede.
9. Erik Vind tager kontakt til Ester Larsen vedr. nyt tæppe til kirkens kor
og evt. kunstner til udførelse af et vævet tæppe.
10. Næste rådsmøde blev fastsat til den 3. maj og af holdes hos Ole.
11. Evt.
Aktivitetsudvalget vil planlægge efterårets aktiviteter.
Drøftelse af fordeling af udgifter til annoncering af arrangementer, og
de tre menighedsråds holdning til dette.
En drøftelse af renovering af toiletbygning inkl. medarbejderrum fandt
sted, og rådet søger midler hertil igen.

