Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 7. januar 2020
Til stede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Niels S., Anne Lise, Meta, Anne, Niels O., Jette, Svend Erik,
Heidi, Lene Elise
Afbud: Per, Margit, Jørgen
Heidi deltager i begyndelsen af mødet, hvor hun får mulighed for at redegøre for forskellige ideer
samt stille spørgsmål til os om emner, hun ønsker drøftet. Heidi informerede om hendes tanker til
opstart af kor.
1. Meddelelser fra:
FU:
a. NYE arbejdsgrupper ved menighedsrådsmøder:
A – Dorthe, Steen, Annelise, Per (marts, juni, oktober)
B – Margit, Niels, Anne, Jørgen (januar, april, august, november)
C – Meta, Laila, Jens (februar, maj, september, december)
b. Alkoholfri altervin Lene Elise og Laila bestiller prøver på alkoholfri altervin, vi kan så
prøve dette
c. Visitats biskoppen søndag den 26. januar 2020 – se bilag
Vi har brug for en flipover Steen sørger for en flipover
d. Fyraftensmøde med biskoppen den 19. februar 2020 på Hotel Svendborg – fælles
tilmelding senest den 1. februar – hvem deltager? Fælles tilmelding ved Laila
e. Kalender i sognehuset
Skal vi bruge den store kalender, som Lene Elise har lagt i køkkenet, eller skal vi bruge
den, vi plejer, der rækker et kvartal frem? FU foreslår, at vi bruger den nye godkendt

Præsten:
Visionsaften den 15. januar kl. 19.00 – 21.00 – nye ideer og opfølgning på sidste
visionsmøde
Vi har 50 konfirmander i år
God opbakning til kirke og aktiviteter

Kontaktperson:
Opmåling af arbejdsområder – forventer der kan besluttes på næste
menighedsrådsmøde

Kirkeværge:

a. Orientering om Vester Skerninge kirke – møde med arkitekt møde med arkitekt den 28.
januar – forventer at mødet varer 3 timer
b. Licitation udbudsmaterialet er lidt forsinket – Per og Steen deltager i møde
c. Opbevaring af løst inventar skal snakke om opbevaringsmuligheder. Muligheder for
gudstjenester i Sognehuset aftales med udvalg bestående af Niels O, Anne Lise og
Anne
d. Flytning af stengærde i Ulbølle
e. Synsudsatte opgaver 6 projekter er ikke afsluttet, 16 projekter er afsluttet i 2019
Kontaktperson til præstegården

2. Til beslutning:
a. Underskrift på bilag på regnskabsinstruks – vedtages og underskrives.
3. Til drøftelse:
a. Årskalender - se bilag
b. Forretningsorden menighedsråd - se bilag ok
c. Forretningsorden FU - se bilag ok
d. Gavepolitik - se bilag husk at give besked til Laila hvis man mener at der skal gives en
gave
e. Flagregulativ – se bilag gennemgået
f. Vedtægter for sognehuset – se bilag fungerer
g. Kollekt - indsamling
Anne redegør for procedure procedure gennemgået
h. Spisning i forbindelse med menighedsrådsmøder
Skal vi mødes kl. 18 og spise inden mødet – og slutte kl. 21 – dette vedtages
Eller skal vi mødes kl. 18.30 og indlægge en pause med en lille forfriskning og slutte kl.
21.00 -

4. Referat fra møder:

5. Meddelelser:

6. Evt.
Kommende aktiviteter:
Onsdag den 8. januar – sogneeftermiddag, aktivitetsudvalg kl. 17.15
Onsdag den 15. januar kl. 19 – visionsaften i sognehuset
Fredag den 17. januar – deadline kirkenyt
Søndag den 26. januar kl. ?? – visitats biskoppen for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 28. januar – Kirkenyt udkommer
Tirsdag den 28. januar kl. 15 til ca. 18 i kirken – Arkitekt Bent Longmose orienterer os om
renovering af Vester Skerninge kirke
Torsdag den 30. januar – Filmcafé
Onsdag den 5. februar – sogneeftermiddag, aktivitetsudvalg kl. 17.15, FU
Torsdag den 13. februar – Menighedsrådsmøde
Fredag den 14. februar – deadline Kirkenyt

