Referat fra Menighedsrådsmøde torsdag den 17. august 2016 kl. 19.00
I præstegården
Deltagere: NBO, Sv. Erik, Laila, Jens, Dorthe, Steen, Margit, Niels, Annelise og Meta
Afbud: Anne, Per og Threms

Dagsorden:
1. Meddelelser fra:
FU:





Gaver til runde fødselsdage – Jens 60 år, Margit 70 år, Torben Poulsen 60 år
Betaling for musikanlæg 10.000 kr. til Marslev Birkende menighedsråd
Ny samarbejdsaftale med kordegn underskrevet
Fjernvarmetilslutning underskrevet

Præsten:
 Hjemmesiden (Jette) + FB (NBO) – kig selv ind – bilag udsendt. Dorthe og Steen vil
sætte tingene på Ulbølle-appen
 Gudstjenesteliste – bilag udsendt.
 NBO har holdt møde med Kroen, som ønsker samarbejde. F.eks: ”Gud og pasta”. Vi
holder gudstjeneste, og bagefter spiser man på kroen. ”Påskemåltid skærtorsdag” i
forbindelse med gudstjenesten, ”Gamle lege” på plænen mellem kirke og kro i uge
42. Menighedsrådet bakker op om disse muligheder – vi starter med planlægning af
”Gud og pasta” og ”Påskemåltid”.
 Konfirmandforberedelse starter den 30/9
 Konfirmander Lutherarrangement – se bilag - læs om Skærsilden. NBO + 1-2 børn,
Margit, Niels, Dorthe og Steen deltager. Else levere evt. stof. Dorthe er tovholder.
 29/10 Salmesangsgudstjeneste i forbindelse med 500 årsdagen for Reformationen
 Der har været hvepse-problemer i præstegården – er nu løst

Kontaktperson:
Jette har haft 80 timers overarbejde det sidste år bl.andet p.g.a. manglende præst.
Disse timer vedtages det, at udbetale med 157 kr./time. NBO, Jens, Laila og Jette
udarbejder jobbeskrivelse for Jettes funktion. Jens indkalder.
Periode med ferie-afvikling, har været hektisk p.g.a. mange begravelser.
Lene Elises prøvetid som leder er udløbet – er forløbet til vores fulde tilfredshed,
hvorfor aftalen fortsættes.

Kirkeværge:
a. Energioptimering i præstegård og kirker – se bilag
b. Rundvisning i Præstens Skov.
Peter Friis Møllers omvisning i Præstens Skov var en stor succes. Der blev efterspurgt
en omvisning en gang imellem. Naboerne efterspurgte et årligt møde med en kop
kaffe på kaffepletten. Det lovede jeg at vi indkalder til.
c. Indflytningssyn i præstegården blev foretaget 6.7.2017 af Niels Overgaard, Per Aas
Christensen, Per Sulsbrück. Synet konstaterede nogle få mindre mangler, som
afhjælpes snarest muligt. NBO indkøber arkivmøbel, som betales af kirkekassen.
d. Stiftøvrigheden har godkendt dispositionsforslaget for renovering af Vester Skerninge
kirke på en række betingelser. Se DAP'en. Efter sommerferien vil kirkeudvalget drøfte
betingelserne, økonomi og det videre forløb med arkitekt Bendt Longmose. Herefter
tages det på som punkt på menighedsrådsmøde (drøftelse, beslutning).
e.

a. Til beslutning
a. Kvartalsrapport 01-01-2017 til 30-06-2017 – se bilag
Svend Erik gennemgår kort rapporten, som ikke giver anledning til bekymring.
Kvartalsrapporten godkendes
b. Budget/ formål – se bilag
Svend Erik redegør for nuværende status.
Budget/formål taget til efterretning

b. Til drøftelse

3. Referat fra møder
a. Byggeudvalg – se bilag – er også tidligere udsendt på mail
b. Aktivitetsudvalg – se bilag. Der kommer nyt tilrettet referat.
c. Sogneeftermiddagsudvalg - se bilag

4. Meddelelser
a. Afholdelse af kirkesyn 2017 – tilbagemelding til provstiet senest 1. oktober 2017:
 Kirkesyn tirsdag den 12. september kl. 13 – kirkegårdsudvalg + kirketjener
deltager. Alle rådsmedlemmer er velkomne. Laila laver tidsplan
 Kirkegårdene torsdag den 14. september kl. 13 – kirkegårdsudvalg + gravere
deltager. Alle rådsmedlemmer er velkomne. Laila laver tidsplan
 Biskoppens nyhedsbrev august 2017
 Kurser i Stiftet - for MRH-medlemmer
 Skole for kirke og teologi – se bilag - for alle i sognene
Sættes på hjemmesiden

5. Evt.
Arrangementer:
 Mandag den 21. august kl. 19 i Fredens Sognehus - Opstillingsmøde Provstiet
 Onsdag den 30. august – Budgetsamråd. Laila, Anne Per og Rasksen deltager
 Onsdag den 6. september – sogneeftermiddag
 Fredag den 8. september og lørdag den 9. september – teaterkoncert Sct. Nicolai
kirke – billetter hos Jette
 Tirsdag den 19. september – menighedsrådsmøde
Referent: Meta

