Referat
Bogø Menighedsråd
Mødedato og sted Bogø Sognegård torsdag den 23. maj 2019 kl. 17
Fremmødte
Formand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand, sekretær og kontaktperson: Helle Hansen
Kasserer og kirkeværge: Winni Børresen
M.R. medlem: Charlotte Dunk Saxnæs
M.R. medlem: John Kongaard Hansen
Personale rep.: Lotte Marchsteiner
Sognepræst: Tina Preus Hansen
Afbud fra
Ikke afbud fra
Referent
Helle Hansen

TIL DEN ÅBNE DEL AF MØDET
Nr. Tekst
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2
Fremlæggelse og godkendelse af 1. kvartalsrapport for 2019 bilag er
udsendt
Godkendt.
3
Anlægsudgifter 2020 efter kirkesyn 2019 v/Kirkeværge
Ompolstring af knæfald. Laves i skind. 20000 kr. + moms.
Maling af vinduer i kirke ude og inde. 34570 kr. + moms.
Salmebogsholdere foran sæder. 29000 kr. + moms.
Kalkning af kirke incl. Leje af stillads i 18 dage. 293000 kr. + moms.
Maling af loft i våbenhuset 14300 kr. + moms.
Udendørslamper til Sognegård 13200 kr. + moms.
Maling af lille mødelokale i Sognegård 36000 kr. + moms.
Reparation af kirkemur 200000 kr. + moms.
Efter kirkesyn forslås flg.
Trækors vedl. 2500 kr. + moms
Kapel + altergulv
Præstetavle 21500 kr. + moms (ny tavle, og med inskriptioner i bladguld).
Der er givet tilladelse til igangsætning.
Præstekontor 19000 kr. + moms.
Div. ruder skiftet. Der skal males. 2500 kr. + moms.
Kalkning af kapellet + østgavl af kirke 48000 kr. + moms.
Rensning af tag på kapel og værksted. 2400 kr. + moms.
Stolerækker i kirke fastgjort.
Tårndøren er malet sammen med indgangsdøren til kirken.
Låger til kirkegården er repareret.
Udendørs lamper på kapel og værkstedsbygning.

Ansvarlig

4

Gennemgang og godkendelse af budget 2020 med forslag til store
anlægsarbejder i prioriteret rækkefølge bilag vedr. foreløbigt budget er
udsendt
Budget 2020 er godkendt med flg. Stempel: Bogø Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 24685128, Budget 2020, , Bidrag budget afleveret d. 15-05-2019
14:32. Dog tilføjes flg. Anlægsønsker:
Kalkning af kirke 200000 kr.
Reparation af kirkegårdsmur 250000 kr.
Polstring af knæfald 25000 kr.
Maling af vinduer i kirke ude og inde 44000 kr.
Maling + reparation af salmebogsholder 37000 kr.
Maling af lille mødelokale i Sognegården 45000 kr.

5

6

7

8

Behandling af tilbud vedr. fjernsynsskærm til undervisning m.m. i
sognegården v/ TPH – tilbud vil blive fremlagt på mødet
Udskydes til næste gang
Forslag fra TPH om indkøb af lysglobe til kirken og engel til våbenhus.
Tilbud vil blive fremlagt på mødet
Udskydes til næste gang.
Forslag fra TPH om økonomisk støtte til foredrag med journalisten
og forfatteren Charlotte Rørth i Fanefjord kirke efterår 2019.
Udskydes til næste gang.
Plan for afholdelse af menighedsrådsmøder (efter august) i.f.t. provstiets
årshjul
Onsdag d. 19.6.2019 kl. 17
Tirsdag d. 8.10. 2019 kl. 17
Tirsdag d. 12.11.2019 kl. 17

9

12

Plan for gudstjenster 2. halvår 2019
Plan for gudstjenester 2. halvår 2019 gennemgået og godkendt.
Orientering om kommende arrangementer v/ aktivitetsudvalg
Sct. Hans – er planlagt.
2. pinse dag. Er også godt i gang.
Orientering fra formand
Der er orientering vedr. kirken og menighedsrådet´s deltagelse i
løskøbelsesfesten 20 – 22. september. Deltager i næste møde 11. juni.
Evt.

13

Bordet rundt

10

11

LUKKEDE PUNKTER
1

Ansøgning fra regnskabsfører – ansættelsesbevis – sikring under sygdom
Se medsendte bilag fra forrige møde – opfølgning fra forrige møde
Vi godkender at regnskabsfører bliver omfattet af løn under sygdom.

2

Ansøgning om fleksjob – se medsendte bilag (alene sendt til menighedsrådsmedlemmer)
Der udarbejdes stillingsopslag for flexjobmedarbejder på max. 4 timer.

Bordet rundt
10

Evt.

Næste møde:
Torsdag d. 29.8.2019 kl. 17
Sognegården

Anne (Trine) Thielemann

Helle Hansen

Charlotte Dunk Saxnæs

Winni Børresen

John Kongaard Hansen

Tina Preuss Hansen

