Referat af menighedsrådsmøde den 13. februar 2020
Tilstede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Margit, Niels S., Meta, Per, Anne Lise, Anne, Niels O., Svend
Erik
Afbud: Jette (ferie),Jørgen
1. Meddelelser fra FU:
a. Evaluering af biskoppens besøg – bilag også sendt til Biskoppen, hun og vi var tilfreds
med mødet
b. Møde med provsten – bilag – bliver evt. 19. maj eller 11. juni

Præsten:
1. Indstilling fra visionsudvalget – bilag
Kort orientering – de enkelte punkter sættes på senere til drøftelse FU tager det op
og sætter det på til næste møde.
2. Samarbejde med Filippakoret om Kyndelmisse Vi godkender
3. Minikonfirmander udfordringer – hvornår kan de og vi, vi foreslår 13. - 14. juni for
dette skoleår – vil prøve at flytte det til 19. og 20. september for næste skoleår.
4. Renovering af kirken Kapellet bliver brugt til opbevaring af inventar fra Kirken
5. Indberetning til Fyns Amts Avis om gudstjenester, Foretages af Jette
Kontaktperson:

Kirkeværge:
• Licitation tilbud er modtaget - gennemgået
• Synsudsatte arbejder gennemgået
• Ny afregningsprocedure vedr. el og vand i præstegården gennemgået

Kontaktperson til præstegården

2. Til beslutning:

Kors af træ til gravsteder indtil gravsten udarbejdes af Steen

3. Til drøftelse:
a. Handicaptoilet i Hundstrup – bilag udskydes – overslag er ikke modtaget
b. Menighedsrådsvalg 2020 – bilag
Vi foreslår 12 i alt. 5 fra Vester Skerninge, 4 fra Ulbølle, 3 fra Hundstrup

4. Referat fra møder:
a. Møde med frivillige – bilag

5. Meddelelser:

6. Evt.
Kommende aktiviteter:
Onsdag den 19. februar kl. 17 – 20.30 – Fyraftensmøde på Hotel Svendborg
Torsdag den 20. februar kl. 19 – Salmesangsaften i sognehuset
Søndag den 23. februar – fastelavnsgudstjeneste med efterflg. tøndeslagning
Onsdag den 26. februar – valgorienteringsmøde i Fredens sognehus, Meta, Niels S., Jens
Torsdag den 27. februar kl. 19 – filmcafé i sognehuset – Annelise og Anne er værter
Onsdag den 4. marts – sogneeftermiddag + aktivitetsudvalg + FU
Onsdag den 11. marts kl. 19 – Stillegudstjeneste i Ulbølle Er torsdag, den 12. marts
Onsdag den 18. marts - Menighedsrådsmøde

