Referat af menighedsrådsmøderådsmøde
onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19 - 21.30 i præstegården

Tilstede er: Anne Lise, Margit, Niels S, Meta, Dorthe, Steen, Per, Jens, Laila, Niels O.,
Svend Erik, Anne, Jørgen
Fraværende er: ingen
Forud for mødet afholdes valg til provstiudvalget 2017 og valg til Fyens Stift
Flg. er opstillet:
Til Svendborg provstiudvalg 2017:
Liste 1: Henning Dam Nielsen
Liste 2: Mona Nissum og Finn Jeppe Nielsen
Liste 3 Svendborglisten: Karin Heidi Sørensen og Inge Marie Moritzen
Til Fyens stiftsråd 2017:
Liste 1:
1. Erik Witten
2. Charlotte Troensegaard
Liste 2: Karsten Strauss

3. Meddelelser fra:
FU
a. Lukket punkt
b. Indkøb af arkivskab samt kontorstol til præstegårdskontoret 18.035,29 kr.
c. Plancher over tegningerne af kommende menighedshus i kirkerne og præstegården.
- Steen laver tavler vi kan sætte tegningerne på til opsætning i kirkerne og
præstegården
d. Biskoppen opfordrer til vi ringer med kirkeklokkerne den 31.oktober kl 17.00 -17.15 i
anledning af reformationsjubilæet
Præsten:
a. Nye nøgler til præstegården
- Niels har fået nye nøgler til Præstegården, Rengøringsselskabet og Laila har fået
en nøgle, Laila udleverer ikke nøglen til andre.
b. Orientering fra Lutherarrangementet ”Luthers nøgle” i Svendborg
- Vellykket dag, alle bidrog til en god oplevelse for konfirmanderne. Ca. 500 deltog.
- Dagen efter var der konfirmandgudstjeneste – det forløb godt.

Kontaktperson:
-

Kirkeværge:
a. Synsrapporter er sendt til provstiet - se bilag
b. Præstetavle skal ajourføres – Per sørger for det. Foto af Ole Bach Piekut skal
ophænges, Jørgen sender mål til Jette.

4. Til beslutning:
a. Budget 2018 - budgettet er tilrettet i forhold til de beslutninger, der kom frem på
mødet i september. Læs venligst de tilrettede bemærkninger forrest i budgettet.
-

Budget 2018 er afleveret efter indstilling fra FU den 2. oktober 2017 kl. 20.43

b. Kvartalsrapport:
Budgetformål vedlagt som bilag også
– Svend Erik redegjorde 64,75% er brugt – rapporten tages til efterretning

5. Til drøftelse:
a. Kirkegårdsplan for Hundstrup kirkegård - se bilag
Kirkegårdsplan for Ulbølle kirkegård - se bilag
- Begge planer har været forelagt og behandlet tidligere i lokale udvalg.
Planer over tegninger fremvist på mødet. Menighedsrådet besluttede
kirkegårdsplanerne, som sendes til godkendelse i Provstiet.
- Udvalg til at tage sig af Filippa gravsted er Niels S, Margit, Jørgen og Per. Per
tager initiativ
b. Flagning
- Vi skal flage på kirkelige flagdage, Dronningens fødselsdag, befrielsesdagen og
Grundlovsdag ved alle tre kirker i alt 9 dage om året
c. Navn på vores nye hus
Ved høstgildet blev der fra flere sider udtrykt modvilje mod navnet ”Menighedshus”.
Der blev foreslået Sognehus, Det fælles Sognehus, Sognegård.
- Vi foreslog forskellige navne, tages på næste møde

d. Revisionsprotokulat
- Manglende funktionsadskillelse: Menighedsrådet er opmærksom på de af revisor
anførte problemstillinger, men finder ikke umiddelbart anledning til at ændre den
hidtil anvendte praksis vedrørende regnskabsfunktionen. På baggrund af de
anførte bemærkninger vil Menighedsrådet på et senere tidspunkt genoverveje
den anvendte praksis.
- Kassebeholdning: Den frie kassebeholdning vil i løbet af 2017 blive væsenligt
reduceret i forbindelse med store udgifter afholdt vedrørende Præstegården, nyt
Menighedshus og på Ulbølle Kirkegård (Stentrappe og Alle)
- Menighedsrådet er meget tilfredse med regnskabsfører Svend Erik Rasksen og
takker for det store arbejde.

6. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalget – se bilag (sendt ud)
- Der har været 8 til at strikke dåbsservietter
- Menighedsrådet bakker op om nye tiltag
b. Præstegårdshaven –
- Udvalget gennemgik sammen med Niels og Finn haven. Dorthe har overblikket –
arbejdsdag den 26. oktober.

7. Meddelelser
 Adventskoncert - kaffe og lagkage i Filippahuset er på plads - hvem hjælper til?
Hvem byder velkommen?
- Niels Overgård byder velkommen i kirken, Margit bestiller lagkager. Margit, Anne
Lise, Jens, Meta er et udvalg der sørger for det praktiske, de spørger frivillige om
hjælp.
 Julefrokost den 24. november –
- Anne Lise, Jens, Niels er udvalg – Dorthe og Steen laver maden. Laila sender liste
ud med tilmelding

8. Evt.
Kommende arrangementer:
 Møde om personalepolitik hos Laila torsdag den 12. oktober kl. 18.30
 Ærtekonvent fredag den 13. oktober kl. 16.30 - Anne, Karin og Laila deltager
 Salmesangsaften i Præstegården onsdag den 25. oktober kl. 19-21








Luther Salmesangsgudstjeneste søndag den 29. oktober med efterfølgende suppe
og brød i præstegården
Spil Dansk torsdag den 2. november kl. 19 i Ulbølle kirke - hvem åbner og lukker
kirken?
Alle Helgen gudstjeneste søndag den 5. november kl. kl. 19 i Vester Skerninge
Aktivitetsudvalgsmøde onsdag den 8. november kl. 17 hos Anne Lise
FU-møde onsdag den 8. november kl. 19 i Præstegården
Menighedsrådsmøde onsdag den 15. november er sidste møde i indeværende
kirkeår. Konstituerende møde afholdes i forlængelse af dette møde.

