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Deltagere:
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Karin Holst Nielsen
Kirsten Janby
Jane Jegind
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Rene Melby
Hans Jørgen Jønsson
Niels Mertz Rasmussen
Ditte Hassing

Menighedsrådsmedlem
Menighedsrådsmedlem
Menighedsrådsmedlem
Menighedsrådsformand
Næstformand
Menighedsrådsmedlem
Kirkeværge
Kasserer
Personalerepræsentant

Charlotte Rørdam, Sognepræst

deltaget til og med pkt 4

Afbud: Anders Skåning Andersen, Sognepræst, afbud
Tid / Sted

Konfirmandstuen onsdag d. 9. december kl. 19.00.

Dagsorden
Der foreslås et ekstra punkt på dagsordenen omkring corona-situationen til beslutningen under punkt
4, det indsættes som punkt 4.b
Godkendt
1. Referat

Referatet fra møde 304 blev underskrevet ved slutningen af sidste møde (referatet kan findes her:
https://www.sedenkirke.dk/dokumenter/referater/Referat møde 304 2020-11-25.pdf)
Der var på møde 304 en drøftelse af referatets omfang og form, hvor der var opbakning til, at referatet
fremover blev et beslutningsreferat, hvor det alene er det besluttede der referatføres.
Der indstilles til beslutning
•

at referatet af menighedsrådsmøderne fremover er beslutningsreferater.

Godkendt

2. Præster
Orientering fra præsterne om kirkens virksomhed.
Der indstilles
•

at orienteringen tages til efterretning

Der lægges dåb lørdage kl. 9:30 og 10:30 indtil Corona-situationen er overstået
Provsten har meddelt at børneaktiviteter og konfirmationsundervisning skal aflyse, det er aflyst
Orienteringen tages til efterretning.
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Orientering og meddelelser fra formanden
Der indstilles
•

at orienteringen tages til efterretning

Taget til efterretning
4. Løbende sager
Her kan udelukkende orienteres om sager, der kan tages til efterretning, behandlingssager skal være
indmeldt en uge forud for mødets afvikling til formanden.
•

Orientering fra kirkeværge
Orientering fra kontaktperson
Orientering fra kirkegårdsudvalg
Orientering fra præstegårdsudvalg
Orientering fra personalerepræsentant
Orientering fra næstformanden om SoMe
Sognegård – orientering fra kassereren
Skydebanen / Mindelunden – orientering fra kassereren

•

at orienteringerne tages til efterretning

Taget til efterretning
Særligt bemærkes,
-

at der præstegårdsudvalget ikke har fået lavet syn i 2020, men i 2021 er der provstesyn.
der er oprettet en instagram-konto Seden Kirke. Niels og Michael får opdateret hjemmesiden
med kontaktinformationer på Menighedsrådet.
arealet ved Mindelunden bliver klar til en evt. højtideligholdelse den 4. og 5. maj

4.B Beslutninger i forhold til Corona-situationen
Punktet er af et enstemmig menighedsråd sat på ved mødets start grundet Corona-situationen og
dermed behov for en hurtig beslutning.
Der er behov for at træffe beslutning om antallet af deltagere i kirken i forhold til at der synges.
Ligesom der skal tages beslutning om, hvorvidt Menighedsrådet bør være til stede til de kommende
gudstjenester for at forklare kirkegængere, der eventuelt må gå forgæves, hvorfor de desværre ikke
kan deltage.
Det indstilles
•

At der ved Gudstjenesterne i Seden Kirke frem til og med Helligtrekongers søndag deltager et
menighedsrådsmedlem, som får til ansvar at sørge for, der ikke deltager mere en 26
kirkegængere til gudstjenesten, da Menighedsrådet har valgt at der skal kunne synges og
dermed af hensyn til Corona-hensyn indtræder restriktion på 26 kirkegængere.

Indstillingen tiltrædes og følgende menighedsrådsmedlemmer møder op ved nedenstående
gudstjeneste:
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Søndag den 13/12 kl. 11

Karin

Søndag den 20/12 kl. 9:30

Michael

Onsdag den 23/12 kl. 16

Hans Jørgen

Fredag den 25/12 kl. 11

Niels

Lørdag den 26/12 kl. 11

Kirsten

Søndag den 27/12 kl. 9:30

Birgit

Torsdag den 31/12 kl. 14

Jane

Søndag den 3/1 kl. 11

Niels

Endvidere besluttes,
•
•

at der på hjemmesiden og facebook informeres om, at der fortsat er en begrænsning på
adgang i Seden Kirke på 26 kirkegængere – ansvarlig Michael
at der sættes en seddel op på kirkedøren om, at Menighedsrådet har truffet beslutning om, at
der fortsat er en begrænsning på 26 kirkegængere i Seden Kirke, da det er valgt at man
fortsat skal kunne synge og dermed træder den begrænsning i kraft. Karin er ansvarlig for at
sedlen opsættes

5. Budget 2021
A. Budgetopfølgning ved kassereren (Bilag 305-5-1 eftersendes)
Det indstilles
•

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Bilaget er et internt arbejdsnotat med en status til menighedsrådet hvorfor dokumentet ikke indgår i
referatet. Regnskabet forventes at indeholde større udgifter end budgetteret, men der er samtidig
likviditet til dækning.
Niels afholder et møde med personalet omkring den økonomiske status, når regnskabet for 2020 og
budgetforslag for 2021 foreligger.
B. Status på kvartalsregnskab i forhold til revisorgennemgang og indsendelse.
Det indstilles
•

at menighedsrådet noterer sig, at indsendelse af kvartalsregnskabet er sket korrekt

Tiltrådt med den bemærkning, at Niels oplyser, det er indsendt til provstiet
6. Revisionsprotokollen 2019
Revisionsprotokollen fremlægges til underskrift. Formålet er at menighedsrådet kvitterer for at de har
fået indsigt i revisor kommentarer til regnskabet for 2019 (Fortroligt bilag 305-6-1)
Ydermere fremlægges uafhængige revisors revisionspåtegning fremlægges. (Bilag 305-6-2)
Det indstilles
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At menighedsrådet underskriver revisionsprotokollen og tager den og
revisionspåtegningen til efterretning.
Indstillingen er tiltrådt og revisionsprotokollen er underskrevet. Niels tilsikrer, at
det fremsendes
7. Budgettet for 2021
Der vil blive en opdeling mellem faste og variable omkostninger. Når dette arbejde er tilvejebragt, vil
der blive forelagt en sag for Menighedsrådet i forholdet fordeling af de variable midler.
På mødet vil der blive en indledende drøftelse af hvilke områder, de variable midler skal fordeles
imellem, så menighedsrådet får startet op på en prioriteringsdebat til beslutning, når budgettet for
2021 skal vedtages i februar 2021.
Det indstilles
•

at de under mødet fremsatte områder, der eventuelt kan indgå i en senere prioriteringsdebat
opsummeres og bruges som grundlag for oplæg til den kommende prioriteringsdebat, når
opgørelsen over faste og variable omkostninger er tilvejebragt

Punktet er drøftet og indstillingen tiltrædes
8. Nytårskur 15/01-2021
I lyset af den nuværende Corona-situation og de nugældende restriktioner indstilles det, at
nytårskuren mellem Åsum og Seden Sogn ikke afvikles den 15/1 som ellers planlagt, men at der i
stedet sigtes mod at lave et fælles arrangement, når forholdene ændrer sig. Måske vil det være muligt
i anledning af påsken.
Personalets julefrokost er ligeledes udsat, i stedet har Karin Holst Nielsen sørget for en kurv til
medarbejderne fra menighedsrådet.
Det indstilles
•

At nytårskuren udsættes og afholdes senere i 2021 afhængig af Corona-situationen og at
formanden for aktivitetsudvalget informerer Åsum Menighedsråd om beslutningen

Punktet er tiltrådt. Arrangementets afholdelse afhænger af hvor langt henne i 2021, vi kommer før det
er muligt. Jane informerer formanden for Åsum Menighedsråd.
9. Forslag til mødeplan for 2021
Det indstilles til beslutning, at suppleanterne fremadrettet modtager dagsorden og mødeindkaldelse,
så de løbende kan følge med. Der vil blive gjort særskilt opmærksom overfor suppleanter, såfremt de
skal møde grundet forfald fra et menighedsrådsmedlem.
Følgende mødedatoer foreslås for 2021, alle dage kl. 19-21
3. februar med bl.a. udkast til årsrapport og budget 2021 fastlægges
10. marts med bl.a. godkendelse af kvartalsrapport samt indberetning af årsrapport til provstiet
9. maj HELDAGSMØDE hvor vi starter med gudstjeneste – visioner, mål og midler
9. juni med bl.a. budgetønsker
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11. august med bl.a. kvartalsrapport og regnskab
22. september med bl.a. budget 20200, synsprotokoller og revisionsprotokollat
10. november med bl.a. regnskab
Der kan blive behov for yderligere møder bl.a. i forbindelse med byggeri, som I givet
fald vil blive afstemt i Menighedsrådet enten på et møde eller på mail.
Det indstilles
•

at mødedatoer og tidspunkt besluttes som beskrevet

Tiltrådt med den ændring, at den 9. maj ændres til den 30. maj, såfremt præsterne kan denne dato.
10. Eventuelt
Øvrige aktuelle emner kan drøftes/rejses under eventuelt, intet kan dog besluttes.
Det indstilles
•

at de emner, der rejses kort noteres i referatet

Deadlines på Bladet Kirkenyt skal rundes til Menighedsråd og personale. Jane beder Ellen om dette.
Jane aftaler med Ellen, at de tre nye menighedsrådsmedlemmer præsenteres i det kommende
Kirkenyt (Kirsten, Michael og Jane) og at formand og næstformand skriver et indlæg til næste blad.
Kirkenyt sættes generelt på dagsordenen i Menighedsrådet forud for deadlines.
Der er samlet et frivillighedskorps bag Spirekoret, der gerne vil fortsætte og nye er kommet til, når det
igen bliver muligt.
Ønske om at præsterne får et fast punkt, hvor de sætter fokus på det kirkelige indhold. Dette vendes
med præsterne.
Punkter til næste møde:
En drøftelse af Kirkenyt (design og indhold) sættes på næste møde.
Punkt om hvorvidt Seden Kirke skal melde sig til Bike Friend i Destination Fyn.
Kirkeassistentrollen – Karin og Niels leverer baggrund til punktet.
Ønske om at præsterne får et fast punkt, hvor de sætter fokus på det kirkelige indhold.

Seden 2020-12-09
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---------------------------------------------------Karin H. Nielsen

---------------------------------------------------------Birgit Jæger

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

Michael Jensen

Rene Melby

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Hans Jørgen Jønsson

Niels Mertz Rasmussen

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Kirsten Janby Rasmussen

Anders Skaanning Andersen

----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Charlotte Rørdam Kristensen.

Jane Jegind
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