Referat af menighedsrådsmødet tirsdag den 19. september 2017
Kl. 19 – 21 i præstegården
Tilstede: Meta, Steen, Laila, Anne Lise, Niels S, Margit, Jens, Dorthe, Svend Erik, Per,
Niels O, Anne
Fraværende: Jørgen (uden afbud)
1. Meddelelser fra:
FU
a. Personalepolitik igangsættes – igangsættes – udvalget består af Meta, Jens, Laila, Lene
Elise, Annette – første møde er 12 oktober
b. Valg til provstiudvalget - valg, der stemmes på næste møde den 11. oktober
c. Revideret adresseliste – er udsendt til alle den 12. september
d. Alba til præsten –
e. Besøg fra arbejdstilsynet – vi fik en grøn smiley

Præsten:
a. Vurdering af præstegård – vurdering af fremtidig husleje er sket
b. Sognepræsten ønsker protokolleret, at de opmagasinerede billeder m.v. på
præstegårdens loft gerne fortsat må opbevares her, men på menighedsrådets ansvar i
tilfælde af skade - fugt /skadedyr m.m.
c. Niels O. skal påtage sig at være sygehuspræstevagtafløser sammen med præsten i Tved

Kontaktperson:
Kirkegårdene ser pæne ud –
Orientering om vikarordning – der er nedsat et udvalg til forberedelse af dette, udvalget
består Præsten, Laila og Jens – Jens indkalder til møde

Kirkeværge:
a. Kirkegårdsvedtægter – vi skal sende vedtægterne til Provstiet, Kirkegårdsudvalget
arbejder på dette – Per indkalder

2. Til beslutning:

3. Til drøftelse:
a. Budget 2018 – Provstiet meddeler, at det oprindelige budget for 2018 bliver forøget
med 50.000 kr. til driften samt 50.000 kr. til opsparing. – Budgettet tilrettes med dette
og øgede udgifter til præstegårdshaven på kr. 15.000.
Sættes på til endelig beslutning i oktober
b. Henvendelse fra Vester Skerninge sangkor om julekoncert i Hundstrup
Prisen er normalt 6.000 kr. I år er der to muligheder:
1. Første del af Messias med solister og organist, som vi ikke kan lave til det normale
beløb, men har udgifter, som kræver et større honorar. 9.000 kr.
2. En mere traditionel julekoncert til det sædvanlige beløb.
Vi ønsker en traditionel julekoncert – Er Filippahuset ikke muligt – undersøger Niels
og Dorthe andre muligheder
4. Antal gudstjenester ved afløsning og ferier  Vi beslutter at hvis Præsten afløser i andre kirker er det OK kun at have
gudstjeneste i en af vore kirker, i skoleferien er det OK med kun en gudstjeneste i
vore kirker.
 Spagettigudstjenester starter efter jul
 Salmesangsaftener i efteråret 2017 - 25/10 og 22/11
5. Flagregler: Se bilag om officielle flagdage. Vi flager ved alle 3 kirker på de dage vi har valgt, vi
undersøger hvem der hejser flaget, vi fortsætter snakken ved et senere møde.
6. Ringetider: Forslag om, at der ringes ens ved pastoratets 3 kirker efter flg. tidsplan:
Vinter kl. 8 og kl. 16
Sommer kl. 8 og kl. 18
Der skiftes 1. april og 1. november
Forslaget er vedtaget

7. Kollekter Forslag til Revideret kollektliste - se bilag
Vedtaget

8. LUKKET PUNKT

9. Referat fra møder
a. Orientering fra kirke- kirkegårds- og præstegårdssyn
Skema til provstiet sendes ud til alle, heraf fremgår hvad er besluttet
Det er besluttet at næste år afholdes syn sidst på eftermiddagen så flere kan være med.
Der nedsættes et udvalg til forenkling af præstegårdshaven, udvalg består af Dorthe,
Laila, Per, Niels og Niels – Dorthe indkalder

10. Meddelelser

11. Evt.







Onsdag den 27. september - aktivitetsudvalg
Lørdag den 30. september - Lutherarrangement med konfirmander i Svendborg
Søndag den 1. oktober - indskrivning af konfirmander efter gudstjeneste
Onsdag den 4. oktober - sogneeftermiddag + FU-møde
Søndag den 8. oktober - Luthermesse i Vester Skerninge kirke
Onsdag den 11. oktober - menighedsrådsmøde

