MR-møde onsdag den 18. august i Borgerhuset kl. 20
Til stede: Marianne, Finn, Flemming, Bjarne og Pia
Fraværende: Else
Referat
1) Finn gennemgår to kvartalsrapporter

Kasserer har gennemgået kvartalsrapporter og de er godkendt d.d. af
menighedsrådet.
2) Høstgudstjenesten 26. september

Hvad gør vi med mad - auktion – opstilling m.m.
Vi (Pia) prøver at få de frivillige pyntere til at pynte i forsamlingshuset.
Anders Lyng spørges om han vil være auktionarius.
Marianne hører med Anne Lise, om hun vil stå for maden. Ellers spørger vi Kjærs
køkken. Hans Peter og Kirsten spørges om de vil dække bord og anrette.
Lis Jørgensen kan også hjælpe med at anrette.
Marianne laver en seddel vedrørende udflugt og høstgudstjeneste og Dan deler
rundt på Helnæs.
Bjarne hører med Else, hvordan hun tænker bordene skal stå.
3) Opstilling til gudstjenester på præstegården 5. september

hvem og hvornår
Marianne spørger Jette, hvornår vi kan sætte op. Vi satser på at stille op lørdag
aften eller søndag kl. 8.30. Finn, Bjarne og Pia kan. Pia spørger om Hanne vil sørge
for blomster. Alterdug og alterting tager Pia med d. 29.8 til d. 5.9.
4) Stiftsdag – tilmelding – hvem vil med

Vi melder selv til. Aftaler efterfølgende samkørsel.
5) Opstilling til provstiudvalg

Der er ikke nogen, der kan deltage.
6) Udflugten 19. september

Flemming og Marianne deltager. Pia og Else kan ikke. Finn og Bjarne skal lige finde
ud af det.
7) Klaver

Hårby skal bruge deres klaver d. 5.9 til indvielse af deres sognegård. Finn kører
klaveret tilbage till Hårby i starten af uge 35.

Menighedsrådet beslutter enten at leje eller købe et klaver. Pia hører med Lis, om
hun vil hjælpe med at finde et. Bjarne hører med Horne, der lige har købt et og Pia
hører med Dreslette.
Vi mødes d. 29.8 kl. 18.00 og sætter op til gudstjeneste
8) Kummer

Vestfyns anlægsgartner har set på omlægning af den eksisterende kumme til
perlesten i stedet for haveaffald. De kommer med et pristilbud.
Haveaffaldet køres over i den kommunale affaldsplads, og det har vi fået lov til.
Finn orienterer Stensgård om omlægning, da det kommer lidt længere ud. Vi
besluttede at købe en motoriseret trillebør, når der er talt med Hanne.
9) Kirkens istandsættelse

Konservator har været der vedr. hendes forundersøgelser under stukken sammen
med en håndværker i sidste uge for at vise ham, hvor der skal laves hul for at se
efter hvordan rem og forskalling ser ud, så det pudsede loft og stukken bliver skruet
fast, hvis den ikke fejler noget. Håndværkeren har ikke gjort det endnu.

10) Indkøb af miniovn

Vi besluttede, at Bjarne køber en lille miniovn til at varme oblater før nadver.

