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Menighedsrådsmøde torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00
I præstegården
Hold B: Dorthe, Steen og Meta ,, o"tuorr*f;:;rdopsætning øl ogvand. Laila bestiller
Til stede: Annelise Petersen, Niels Sinding Nellemann, Anne Clausen Steen kllquist
Jensen, Dorthe Toft" Jensen, Meta Larsen, Laila Søberg og Margrt Sinding
Nellemann.
Fraværende med aJbud: Jørgen Tltrems, Per Sulsbrilck, og Jens Holme.
Arkitekt Jørgen Dolmer kommer kl. 19 og giver en orientering om status på projektering af
menighedshus (læs referatet som bilag)
Drøftelse af det kommende menighedshus. Der er ikke kommet indsigelserfra naboen W ønsker, at
byggeriet kan starte til august 2017 - ffiængig øf afgørelse ifredningsnævnet. W afventer, at Per S.
knmmer hjem og tager sig af sagen. Indretningsudvalg : Meta, Anne, Laila, Britta og Dorthe.
Der bruges fagenterprise : vi lønhtrrerer på pris, blandt lokale. Der er planlagt offintlig licitation
og der er offentlig åbning d. 4. juli. Der skal ikke offintliggøres noget, før alle tilladelser er
hjemme. Myndighedsprojelo uddeltes til alle. Kan aJhentes hos Laila.

Dagsorden:

1. Meddelelserfra:
FU

a.
b.

v 1.

Lene Elise orienterer om arbejdet på de 3 kirkegårde på mødet i juni
Afskedsgudstjeneste med Thomas Hårbøl Der er fordelt arbejde
c. Indsættelse af ny præst Niels Overgaard Der arbejdes på sagen- det praktiske. Meta er
tovholdex
d. Gudstjenestelistejuni
Der er vikar på i hele juni, indtil Niels Overgård er indsot. Se kirkenyt i juni. Der ståri hvem
der er vikm
Præsten: Der har været konfirmationer, og det er forløbet godt alle 4 gange. Camilla har
ogsåfungeret godt.

Kontaktperson: Der er knffemøde mandag d. 22 - 5 - 17 kl. I4
Jens Holme har afviHet MUS-samtaler med alle bortsetfra Annette Holm, der er sygemeldt
på ubestemt tid.

Karin Edal

er

færdig med babysalmesang og har holdt enfestlig afslutning d. 10. maj

Hendes lønfor arbejdet er lig det, den tidligere undervisetr fik. Hun tager det igen
erteråret.

i

Kirkeværge; intet

2. Til beslutnine
a. Kvartalsrapport - se bilag

FU indstiller at kvartalsrapporten tages til eftenetning
Godkendt

3.

Til drøftelse

a.

Menighedshus pro-iektforløb
For at kunne begynde byggeriet i august, og ikke vente til foråret 2018, er det
nødvendiS at menighedsrådet drøfter projektet den 18. maj og tager beslutning om den
13. juni at godkende det og sende det til provstiudvalget med anmodning om deres
godkendelse den 2l j:urai. Projektet udbydes i luge 25 og der afholdes licitation den 4 juli.
Det er også nødvendigt, at Fredningsnævnet og den kommunale byggesagsbehandling
har godkendt projektet, og at stiftet har stillet lån, inden der kan indgås kontrakter med
håndværkerne.
JørgenDolmer vil orientere om projektet den 18. maj. Der henvises endvidere til referat
fra byggeudvalgsmøde den 3. maj.

FU og byggeudvalget anbefaler
menighedsrådsmøde den

4.

projektet sendes til endelig beslutning på
Taget til efteruetning af MHR.

at

l3juni.

b.

Kursusansøgning vedr. babysalmesang - se bilag
FU indstiller, at kursusansøgningen imødekommes. MHR godkender

c.

Budgetdrøftelse 2018- se bilag (kommer senere til jer)
til endelig beslutning på MHR-mødet den

13.

juni

d.

Brug af præstegården fremover
FU foreslår en drøftelse med Niels Overgaard, hvor det nærmere præciseres. MHR
ønskpr klare linjer aftalt.

e.

Fjernvarme i Præstegården oe Ulbølle kirke - se bilag
Der er indbetalt kr 200. Punhet sættes på til juni.

Referat fra møder

a. Sogneeftermiddage - Program for efteråret - se bilag
b. Kirkegårdsudvalget møde den 3. maj - se bilag
- herunder byggeudvalg§møde - se bilag

Meddelelser

"
b.

trar*at

gest practice til provstiet

-

samarbejdet med borgerforeningen og kirken om

adventsarangement

Der er gjort klar til hovedrengøring i præstegården.
køkken til kuskeværelse og egetræsskøb i salen.

-

langt

de

/leste ting er flyttet

fra

6. Evt.
a

Afsked med Thomas Hårbøl søndag den 28. maj kl. 14 i V. Skerninge kirke

-

kaffebord

præstegården.

a

o
a

a

Møde om Hundstrup kirkegårdsplan tirsdag den 30. maj kl. 16 i præstegården - alle
rådsmedlemmer er velkomne
Aktivietsudvalg i præstegården onsdag detT.juni kl' 17
FU møde umiddelbart efter
Studietur til Kerteminde lørdag den 10. juni - se program
Menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni kl. 19 i præstegården
Guidet tur i Præstens skov lørdagden 17. juni kl. 9.30 - husk tilmelding til Laila
Indsættelse af ny sognepræst Niels Overgaard søndag den 25. juni kl. 10.30 i Vester
Skerninge kirke med efterfølgende
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