Menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00
i præstegården
Hold C: Margit, Niels Sinding, Per og Laila er ansvarlige for bordopsætning øl og vand. Laila bestiller
smørrebrød
Ledende graver Lene Elise Hansen kommer kl. 19 og giver en orientering om arbejdsopgaverne i Team
Aktiv – ca. 15 minutter

Referat:
Til stede:Annelise K. Petersen, Dorthe Tofte Jensen, Anne Clausen, Lene Elise Hansen,
Meta Larsen, Per Sulsbrück, Niels Sinding Nellemann, Steen T. Jensen, Svend Erik
Rasksen, Laila Søberg, Margit Sinding Nellemann, Niels B. Overgaard,
Fraværende : Jens Holme, Jørgen Threms

1. Meddelelser fra:
FU
 Rettelse til referat fra mødet med Jørgen Dolmer den 18. maj 2017:
Der er planlagt offentlig licitation og der er offentlig åbning d. 4. juli.
Det markerede rettes til:
Der er planlagt indbudt licitation med ca. 5 entreprenører pr. faggruppe. Der afholdes
licitation den 4. juli i Præstegården.
 Annoncering i Den lille Avis
Ekstra annoncering kun efter aftale med FU


Afregning med kirkegårdsleder Tommy Christensen
Betaling for Hundstrup kirkegårdsplan



Menighedsrådets brug af præstegården når Niels flytter ind
Aftaler er skrevet ind i kalender – der kan komme flere arrangementer – alt aftales med
Overgaard. Jettes kontor kan bruges til småmøder. Graverkontoret i Ulbølle kan også bruges
til småmøder.
Kalenderen er rettet og der er tilføjet nogle aktiviteter. Julefrokosten afholdes i
præstegården.

Præsten:
Indflytning den 19. og 20. juni
Der er meget at se til. Pastoratet modtager et musikanlæg, der gives af Marslev-Birkende
pastorat. Det anbringes i kuskeværelset. Anlægget bruges af pastor Overgaard.

Kontaktperson: intet

Kirkeværge: der afholdes indflytningssyn sidst i juni. Ringeklokken virker på køkkendøren.
Elektrikeren kommer og instruerer om brug af el-installationer.

2. Til beslutning
a. Budget 2018 – se bilag
Flg. er ændret siden drøftelse på mødet den 19. april 2017:
- konto 3200 Kirkelige aktiviteter forøges med 25.000 kr. til finansiering af bl.a. indkøb af
bibler til alle konfirmander, konfirmandweekend samt minikonfirmander.
FU indstiller, at budget 2018 vedtages
MHR vedtager det foreløbige budget. Afleveres d. 13-6-2017 kl 10.21
b. Menighedshus projektforløb
Der henvises til gennemgang og drøftelse af hovedprojektet den 18. maj 2017.
Menighedsrådet beslutter at godkende hovedprojektet og sende det til godkendelse i
provstiudvalget samt at søge om at det bevilgede lån på kr. 4.300.000 øges med kr. 100.000
til kr. 4.400.000 på grund af registreret opfyldning i den geotekniske undersøgelse.
Merudgiften skal dække dybere fundering og udskiftning af ikke bæredygtig jord under
terrændæk.
Fredningsnævnet har givet tilladelse til at benytte det fredede areal til parkering. Der er
klagefrist til 25. juni. Uden opsættende klager gælder tilladelsen. Tilladelsen er vedlagt som
bilag.
FU og byggeudvalget anbefaler at hovedprojektet med revideret overslag godkendes og
sendes til provstiudvalget til godkendelse.
MHR følger denne anbefaling.
c. Fjernvarme i Præstegården og Ulbølle kirke
Der henvises til drøftelse den 18. maj 2017 og udsendte bilag. Fjernvarmeforsyningen
(Rambøll) har mundtligt meddelt at forsyningen kan hæve rumtemperaturen i kirken 12
grader på 6 timer jf. cirkulæreskrivelse om vejledning vedrørende udførelse og brug af
kirkevarmeanlæg m.v., da fremløbstemperaturen er højere end normalt. Rambøll er bedt om
skriftlig bekræftelse. Da ledningernes placering endnu er ukendt, er det nødvendigt ved
kontraktunderskrift at tage forbehold for betingelser fra provsti, stift, Nationalmuseet og
Kulturstyrelsen. Der henvises til bilagene til menighedsrådsmødet den 18.maj og
www.fjernvarme-ovsu.dk.
FU anbefaler at søge provstiudvalget om tilladelse til at indgå betinget kontrakt med
Fjernvarmeforsyningen senest den 1. august 2017.
MHR følger denne anbefaling. Der tage forbehold for rørføring.

3. Til drøftelse
a. Drøftelse af ønsker fra ny præst: - Niels Overgaard
 Liturgi fremover
Niels ønsker at benytte den autoriserede liturgi fra 1992 med syngende
trosbekendelse og nadverritual.
MHR beslutter at der ved højmesser benyttes den autoriserede liturgi ( 1992) med
fælles talt trosbekendelse og nadverritual B . Efter trosbekendelsen afsynges Her
komme Jesus dine små nr. 123 v. 7
Vi bruger i fremtiden, at dåbsgæsterne går ind sammen med præsten og menigheden
rejser sig. Nadverritualet fortsætter, som vi kender det. Denne beslutning evalueres i
november.
Vi skal have en ny liturgi-folder. Jette retter den til i samarbejde med Overgaard.
Dog synges trosbekendelsen d. 25. ds som planlagt.
Vi fastholder, at fotografering under de kirkelige handlinger ikke bruges.



Konfirmander
konfirmandweekend – praktiske/økonomiske
bibler til alle konfirmander
Overgaard orienterede om ønsker og ideer. Vi skal være tidligt på den med besked om
nye initiativer. Meta tager det op i aktivitetsudvalget.
Punktet ”lørdagsdåb” blev taget op. Som udgangspunkt ønsker MHR at fremme
søndagsdåb – vi kan dog tilbyde højst én lørdagsdåb om måneden.
b. Forespørgsel fra Barnets blå Hus i Svendborg – se bilag
MHR - Vi følger stiftets brev om, at det ikke er lovligt at støtte ovennævnte ansøgning.

c. Offentligt toilet på Hundstrup kirkegård. - se 2 bilag
Med henvisning til referater af møder med bruger og menighedsrådets byggesagkyndige
drøftes om ombygning til handicapvenligt toilet skal medtages på synet i september. MHR
anbefaler, at emnet tages op til syn i efteråret.

4. Referat fra møder.
5.
a. Kirkegårdsudvalget møde den 30. april – se 2 bilag
 Kirkegårdsplan Hundstrup – se notat fra Tommy Christensen
Skitseplan fremlægges på menighedsrådsmødet
Mødet fandt sted d. 30.maj
MHR tager emnet op efter sommerferien, tegningerne ligger hos Per Sulsbrück
b. Aktivitetsudvalgsmøde – se bilag

6. Meddelelser
7. Evt.






Kalenderen:
Guidet tur i Præstens skov lørdag den 17. juni kl. 9.30 – husk tilmelding til Laila
p.t. er der 20 tilmeldte. Lokalhistorisk forening deltager også. Nu er der 27 tilmeldte.
Indsættelse af ny sognepræst Niels Overgaard søndag den 25. juni kl. 10.30 i Vester
Skerninge kirke med efterfølgende reception i præstegården.
Næste menighedsrådsmøde torsdag den 17. august kl. 19
Næste aktivitetsudvalgsmøde onsdag den 16. august kl. 17.
Der blev rundsendt en ny adresseliste

