Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 13. august 2020
Kl. 20 i sognehuset
Til stede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Margit, Niels S., Meta, Per, Anne Lise, Anne, Niels O., Svend
Erik, Heidi, Lene Elise, Jette
Afbud:
Fraværende: Jørgen
LUKKET PUNKT
Meddelelser fra:
FU:
a. Formand og kasserer har underskrevet fuldmagt vedr. aftale om levering af naturgas
b. Indkøbt spritdespencers til kirker og sognehus
c. Studietur 2020 aflyst
d. Koncert i Præstens skov den 23. august

Præsten:
a. Orientering om konfirmationerneFor at få flest pårørende med synges der ikke, der kan
komme 5 med hver konfirmand, sidste gang 8
b. På kaffemødet blev foreslået at det vil være muligt at holde dåb efter
søndagsgudstjenesten – dette godkendes af menighedsrådet
c. Minikonfirmander aftales senere.

Kontaktperson:
a. Aftale om betalt spisepause ikke aktuelt hos os

Kirkeværge:
a. Orientering om Vester Skerninge kirke
b. Orientering om træfældning tilladelse til at fælde træer i præstegårdshaven fra
kommunen, fra Provstiet afventer vi bevilling. kirkegården der har .vi har kommunens
godkendelse, men vi mangler provstiudvalgets godkendelse.
men midler fra vor egen drift.
Vi fornyer kontrakterne vedr. fjernvarmeforsyningen, og indbetaler 2 x 125,- kr.

Kontaktperson til præstegården
Jens har kontakt til en person fra lokalområdet til præstegårdshaven, Jens, Steen og Niels
kommer med et oplæg til FU i forhold til ansættelse

Til beslutning:
a. Kvartalsrapport – se bilag
FU indstiller kvartalsrapporten godkendt af menighedsrådet godkendt
b. Sokkel til døbefont – se bilag.
Det skal besluttes, hvilken en vi skal vælge vi vælger med fisk med åben hale 1 eller 2
afgøres af arkitekten og Rosing
c. Belysning i koret i Vester Skerninge kirke – se bilag.
Det skal besluttes, hvilken en vi skal vælge. Et udvalg besøgte Sørup kirke og besigtigede
deres belysning, som var en bøjle på bagvæggen. Det foreslås, at der opsættes en rund
krone – se bilag. Besøg til Egense og Fraugde kirke for interesserede arrangeres før mødet.
Laila forsøger med tirsdag den 11. august. Nærmere besked følger. Vi vælger modellen fra
Egense
d. Opbevaring af kortæppe.
Punktet udsættes til september mødet.
e. Spot på foredragsholder i sognehuset.
f. Punktet udsættes til september mødet.

g. Pjece om renovering af Vester Skerninge kirke.
Det skal besluttes, om der skal laves en pjece. Der er undersøgt 2 muligheder, hvis det skal
udføres af eksternt firma. 10.000 kr. for det ene tilbud og 22.000 kr. for det andet tilbud –
se bilag
Et forslag er også, at vi selv står for både layout og trykning.
Vi skal også forholde os til, om vi ønsker en pjece / beskrivelse lagt ind på
hjemmesiden.Udsættes til næste møde

Til drøftelse: a. Online videoredigering i provstiet
Ønske om indkøb af licens 2.500 kr. pr. år – Niels Overgaard – se bilag bevilget, Niels O.,
NielsS, Keld Larsen og Lene Elise deltager i kurset
b. Fælles børne- og ungdomskor med Ollerup – se bilag – Heidi bevilges, der udarbejdes en
aftale denne skal indeholde aftale om evt. ophævelse af aftales
c. Fælles løntakster til børne- og ungdomskor – se bilag – Heidi, aftales når det bliver aktuelt

Referat fra møder:
a. Referat af aktivitetsudvalgsmøde den 24. juni – se bilag

Meddelelser:

Evt.
Kommende aktiviteter:
19. august Babysalmesang begynder i Hundstrup kirke
20. august Børne- og Voksenkor begynder i sognehuset
29. august Konfirmation i Hundstrup – hjælpere er Anne Lise og Anne
30. august Konfirmation i Ulbølle hjælpere er Meta og Anne
2. septemb. Sogneeftermiddag
5. septemb. Konfirmation i Ulbølle hjælpere er Meta og Laila
6. septemb. Konfirmation i Ulbølle- hjælpere er Steen og Dorthe
15. septemb. Valgforsamling kl. 19 i sognehuset
17. septemb. Menighedsrådsmøde med provstebesøg kl. 18
NB!! Hjælpere ved konfirmationerne aftales

