Referat af menighedsrådsmøde, torsdag den 19. november 2020 i Sognehuset
Til stede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Margit, Niels S., Meta, Per, Annelise, Anne, Niels O., Jette,
Svend Erik, Heidi, Lene Elise – nye medlemmer af Rådet, Sussie, Anette, Carsten
Afbud: Anders
Fraværende: Jørgen,

Meddelelser fra:
FU:
1. Tilladelse fra biskoppen til at menighedsrådet kan arbejde i den kommende periode, selv
om Hundstrup sogn ikke er fuldtalligt. – se bilag orienteret om det
2. Tilladelse fra provstiet til at undlade gudstjeneste julesøndag den 27. december – se bilag
OK
3. Udstyr til streaming af gudstjenester indkøbes af NBO – ca. 5.000 kr. OK
4. Bannere til opsætning ved kirkerne indkøbes – ca. 8.000 kr. Skal bruges til at annoncere
gudstjenester, koncerter mm. Første gang vedr. tilmelding til julegudstjenesterne ok
Præsten:
1. Workshop for konfirmanderne
17. november og 8. december. NBO samt Dorthe og Steen. Niels orienterede om forløbet
Skytsengle – samarbejde med FTS og Friskolen – vil glæde nogle (22) i sognene med en
lille kasse – Vi vil være med hvis man melder sig selv – vi kan ikke give navnene på 22
personer.
Kontaktperson:
1. Alle MUS og LUS er afholdt gode samtaler

Kirkeværge:
1. Vester Skerninge kirke – status Bagefter med 6 – 7 uger – ny tidsplan på næste
byggemøde
Soklen til døbefond er sendt videre til godkendelse, mangler svar. Rosing kan først gå i
gang når tilladelsen er på plads – kan ikke monteres som planlagt
Kontaktperson til præstegården
1. Ny gartner/havehjælp til præstegården søges Niels O. og Steen bemyndiges til at sætte
proceduren i gang

Til beslutning:
1. Kvartalsrapport – se bilag + budget formål - Anne
FU indstiller kvartalsrapporten godkendt af menighedsrådet Godkendt

Til drøftelse:
1. Korsamarbejde mellem VSK. Ulbølle og Hundstrup og Ollerup menighedsråd – se
samarbejdsaftale godkendt af Ollerup menighedsråd Aftalen godkendes

2. Kalender for 2021 - menighedsrådsmøder
Principper for mødedatoer fastsættes – hvilke dage i ugen er bedst? Skal det være skiftevis
tirsdag – onsdag – torsdag? Hvilket klokkeslæt? Skal vi spise før eller efter mødet? Spise
efter mødet. Mødet skal starte kl. 18.30. Tirsdag , onsdag og torsdag.

3. Ny kirketjener - nedsættelse af ansættelsesudvalg
Stillingsannonce kun på Jobnet den 25. november.
Ansøgningsfrist 9. december
Samtaler uge 51
Ansættelse 1. januar eller snarest muligt
Ansættelsesudvalg er Niels O., Lene Elise, Jette, Margit, Anette, Meta og Laila.
Møde tirsdag den 24. november kl. 16.30 i sognehuset
4. Juleaftensgudstjenester – hvem hjælper kirketjenerne?
11.45 Hundstrup Lene Elise Annelise og Sussie
13.00 Ulbølle
Sabine Dorthe og Steen
14.15 Hundstrup Lene Elise Meta og Andrea
15.30 Ulbølle
Sabine Anette og Jens

Referat fra møder:
1. Referat af mailmøde i aktivitetsudvalget – se bilag De 9 læsninger er i Ulbølle kl. 14.00
Margit fortalte om tekstiludvalgets arbejde. Tekstiler beskrives og det lægges i kasserne
med tekstilerne

Meddelelser:
Besøg af revision – alt var ok

Evt.
Lene Elise gennemgik nøglebogen
Kommende aktiviteter:

Familiegudstjeneste i Ulbølle kirke søndag den 29. november kl. 17 – tilmelding
Sogneeftermiddag planlagt til onsdag den 2. december kl. 14.30 i sognehuset ??
Filippafonden holder møde i sognehuset torsdag den 3. december om formiddagen
Salmesang i Ulbølle kirke kl. 19.00 den 9. december
De 9 læsninger søndag den 13. december kl. 14 i Ulbølle – Der serveres gløgg
Menighedsrådsmøde onsdag den 16. december
Julegudstjenester:
Hundstrup kl. 11.45 – med livestreaming
Ulbølle kl. 13.00
Hundstrup kl. 14.15
Ulbølle kl. 15.30

