Referat af menighedsrådsmøde den 21. oktober 2020
Til stede: Laila, Dorthe, Steen, Jens, Niels S., Margit, Anne Lise, Per, Meta, Anne, Niels O.,Jette,
Svend Erik
Fraværende: Jørgen
LUKKET PUNKT:

Meddelelser fra:
FU:
1. Løn til korbørnene aftalt efter ny aftale
2. Vikar for korleder til børnekor
3. Orientering fra biskoppen om nyt menighedsråd Indberetninger er sket
4. Orientering fra provsten om Covid 19 – se tidligere udsendt mail
5. Konstituerende møde – Goddag og farvel – hvordan? Efter næste møde står Dorthe og
Steen for servering.
6. Julefrokost aflyst i år
7. Filmoptagelse den 5/11 kl. 8.30-14.30 på Hundstrup kirkegård + 10/11 kl. 15-19 i
sognehuset.

Præsten:
1. Konfirmandforberedelse er startet, der er nu ca. 44
2 tilmeldinger til dreambroker, det er for lidt.
Dreambroker har kontaktet Niels om pilotprojekt om streaming
Kontaktperson:
1. Mussamtaler med organist og kirkesanger gode møder
2. LUS samtale med ledende graver

Kirkeværge:
1. Vinduespudsning plus rengøring af sognehus I sognehuset pudses udvendigt og indvendigt
en gang i kvartalet – Sabine klarer rengøring i sognehuset (tirsdag og torsdag)
2. Vester Skerninge kirke Forbereder til kalkning
3. Træfældning forløb fint
Der arbejdes på diget i Ulbølle

Handicaptoilet i Hundstrup – Dolmer arbejder på det så der kan indhentes tilbud
Tilføjelse fra Per Sulsbrück efter mødet:
Jeg har følgende bemærkning til Handicaptoilet i Hundstrup: Dolmer samler skitser og
overslag på det af menighedsrådet valgte forslag, så provstiet og stiftet kan søges om
godkendelse og bevilge lån. Først herefter detailprojekterer Dolmer og indhenter tilbud.

Kontaktperson til præstegården
Afløb renset
Hul i græsplæne er fyldt op

Til beslutning:
1. Budget 2021 – se bilag
Budgettet, der er tidsstemplet 10-10-2020 21:58
indstilles godkendt af FU.godkendt

2. Revisionsprotokollat og revisionspåtegning – se bilag
FU indstiller Revisionsprotokollatet for 2019 taget til efterretning med følgende
bemærkninger:
Pkt. 8 – 12: - Manglende funktionsadskillelse:
Menighedsrådet er opmærksom på de af revisor anførte problemstillinger, men finder ikke
umiddelbart anledning til at ændre den hidtil anvendte praksis vedrørende
regnskabsfunktionen.
Med hensyn til håndtering af likvide midler, skal bemærkes, at der ikke er et kontor, hvortil
der kan rettes henvendelse for betaling af regninger. Der modtages ingen kontanter eller
checks.
I forbindelse med betaling af større regninger f.eks. i forbindelse med byggeri eller større
anlægsarbejder attesteres regningerne af kirkeværge eller anden bemyndiget person inden
betalingen finder sted. Vikarsedler attesteres ligeledes inden indberetning til lønsystemet.
Formand og valgt kasserer gennemgår kvartalsvis alle bilag og kontoudskrifter fra banken,
hvor der har været bevægelser.
På baggrund af de anførte bemærkninger vil Menighedsrådet på et senere tidspunkt
genoverveje den anvendte praksis, herunder problemstillingen med enefuldmagt til
kirkekassens konti.
Menighedsrådet godkender

3. Gudstjenester i julen
Da juledagene falder således i år, at der vil være 4 dage i træk med gudstjenester, foreslår

FU, at gudstjenesten julesøndag udgår. Tilladelse indhentes hos provsten. Der har været
kontakt til biskoppen.
Vi vil holde to gudstjenester juledag og søger om at lade gudstjenesten julesøndag udgå.
Enighed mellem menighedsråd og præst - der bliver også holdt to gudstjenester
Allehelgen søndag
4. Kommende arrangementer i coronatiden
 Julegudstjenester med skolerne. NBO aftaler med skolelederne
 Den 24. december i kirkerne – FU kommer med et oplæg der er 3 aftalte
gudstjenester, der vil være tilmelding til Jette. Jette fordeler pladserne og der
kommer navne på bænkene. Niels O. laver banner der fortæller om tilmelding.
 Meta foreslår olielys som julelys – god ide, hun arbejder videre med det.
 2 gudstjenester juledag
 Se endv. referat af aktivitetsudvalgsmødet

Til drøftelse: 1. Spot på foredragsholder i sognehuset – se bilag fra sidste møde
Ønsker menighedsrådet det? Vi vedtager. Niels S. køber

2. Pjece om renovering af Vester Skerninge Kirke – se køber det fra sidste møde
Det skal besluttes, om der skal laves en pjece. Der er undersøgt 2 muligheder, hvis det skal
udføres af et eksternt firma. 10.000 kr. for det ene tilbud og 22.000 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.
Skal på hjemmesiden – desuden prøver vi at lave et udkast selv, som Jette kan trykke.
Niels S. har et forslag med på næste møde
3. Kortæppet og øvrige tekstiler fra kirkerne – opbevaring – se bilag
Pris for forsvarlig rensning og opbevaring af det hele max 5.000 kr.
Vedtaget – Margit arbejder videre med det.
g. Skovrejsning syd for sognehuset – se bilag fra sidste møde
De nye ejere af Krovej 7 ønsker en dialog omkring skovrejsning på de til ejendommen
hørende jorder. Fredningsbestemmelser skal overholdes – Per udarbejder skriftligt svar
til ejerne.
h. Brug af kirken til andre formål, f.eks. foredrag, spørgsmål fra Dorthe og Steen om foredrag
for Fjellebroen Sejlklub i Ulbølle Kirke onsdag den 18. november. OK - Skal være i
overensstemmelse med det kristlige budskab
Referat fra møder:

1. Referat af møde i aktivitetsudvalget – se bilag
Vagt til Allehelgen – Ulbølle – Anne, Dorthe og Steen
Hundstrup – Anne Lise og Meta
Evt.
Kommende aktiviteter:
Onsdag den 28. oktober kl. 17 i Ulbølle – Tusmørkegudstjeneste
Lørdag den 31. oktober kl. 10.30 i Hundstrup kirke – kravlegudstjeneste
Onsdag den 4. november kl. 14.30 i sognehuset – sogneeftermiddag med Per Aas
Onsdag den 11. november kl. 16.15 – FU
Onsdag den 11. november kl. 19.00 – Filmaften
Torsdag den 19. november – konstituerende møde + menighedsrådsmøde – Goddag og farvel

