Egense Menighedsråd
Indkaldelse til menighedsrådsmøde
den 12. maj 2020 kl. 17.30 til 19.00

Blad nr . 2020 5A
Sted: Poulinevej 22, Egense

Formand Kirsten Aaselund

Dagsorden

Pkt. 1 Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Pkt. 2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2020
Pkt. 3 Udkast til budget 2021
Vedhæftet anlægsramme og foreløbig bevilling
2021.

Beslutning

Tilstede: Torben Poulsen, Peter Bjerregaard
Andersen, Knud Have, Kirsten Aaselund, Alexandra
Walling, Karina Aallmann
Andre deltagere: Sekretær Jette Ørbæk Larsen og
revisor Benny Rasmussen
Afbud: Birthe Skovgård, Jonna Ellyt, Christian A.L.
Lehn.
Ad 1 Der tilføjes følgende punkter:

Pkt. 4 Gennemgang af finansiering Kirkegårdens
Kapel

3A: Anmodning fra organist Ulrich Klostergaard bl.a. El-piano.

Pkt. 5 Om- tilbygning konfirmandlokalet : Forslag
til tilbygning drøftes med henblik på kvalificering
og genbehandling på MR-møde primo juni, hvor
også forslag til finansiering
fremlægges. Derefter forventes fremsendt til
provstiudvalget som "særlig lånesag" seneste d.
15/6 - j.fr. de almindelige budgetprocedurer for
2021.
Bilag: plantegning over foreslået tilbygning.
Supplerende bilag forventes eftersendt eller
medbringes.
Pkt. 6 Orientering om ændring af gravers
arbejdstimer
Pkt. 7 Menighedsrådsvalg
Pkt. 8 Aktiviteter i juni -deadline tirsdag den 19.
maj kl. 16.00 – til Jette på mail jelar@km.dk

Punkt 6 A: Forespørgsel fra Dennis Andersen om de
to nuværende bænke i kapellet, samt to gamle
syvarmede lysestager der er på kirkens loft, kan
udlånes eller foræres til Tved Kirkes kapel.
Derefter godkendt

Ad 2 Gennemgået og godkendt
Ad 3 I budget 2021 er der et budgetunderskud på
123.144 kroner. Underskuddet skyldes bl.a. at
renteudgifter og gravstedskapitaler fremover årligt
reguleres på driftsrammen.
Ændringer i budget 2021 senest den 31. maj.
Ad 3 A Indkøb af El-klaver til kirken - pris 13.795 kr.
er godkendt. Øvrige ønsker: Ipad og arbejdstøj er
udsat til næste møde

Pkt. 9 Orientering fra præsterne og udvalgene
Pkt. 10 Meddelelser i øvrigt

Ad 4 DLG- konto skal frigives. Indestående på
kontoen skal bruges til finansiering af Kirkens Kapels
ombygning.

Pkt. 11 Evt.

Ad 5 Plantegning gennemgået, der er forslag om
små justeringer, som Peter fremlægger arkitekten.
På næste møde nye tegninger med de forslåede
ændringer, samt et overslag til finansiering.

2020 5B

Ad 6 Jakob Musaeus er pr. 1. juni ansat som deltids
gravermedhjælper på kirkegården.
Graver Bo Nissen´ ugentlig timer på 37, er pr. 1. juni,
ændret til 32 timer ugentligt.
Ændringerne har ingen påvirkning af de indgåede
aftaler om finansiering af driften på kirkegården.
Ad 6A Punktet er udsat til næste møde, hvor
lysestager fremvises.
Ad 7 Ændring af dato for orienteringsmøde.
Orienteringsmøde og menighedsmøde tirsdag den
18.08.20 kl. 17 til 18 i konfirmandlokalet.
Det annonceres løbende om orienteringsmødet og
valg, og der laves en lille folder samt plakater om
møde og valg. Jette og Peter sørger for dette.
Ad 8 Vi afventer biskoppernes retningslinjer for
åbning af kirkerne! Karina sørger for en artikel til
juni måneds annoncering i Svendborg Ugeavis.
Ad 9 Besøg af provsten den 06.10.20 kl. 15.00.
Ad 10 El -ladestander er opsat dags dato i
præstegården.
Ad 11 Husk lejekontrakt på jordlod 2019 . Jette og
Peter sørger for det videre forløb.
Næste møde den 09.06.2020

