Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 16. januar 2018
Til stede: Laila, Dorte, Steen, Jens, Jørgen, Margit, Niels N., Meta, Per, Anne Lise, Anne, Niels O
Afbud:

Dagsorden:
1. Meddelelser fra:
FU
a. Kordegnekursus bevilget - 2000 kr.
b. Hilsen fra Tommy Christensen
c. Sognehuset - Med de billigste tilbud ved licitationen mangler der finansiering af
360.000 kr. Der er indgået kontrakt om byggeriet med de billigste håndværkerfirmaer
d. Reparation af orgelet i Hundstrup kr. 3.792,44
Laila orienterede om ovennævnte punkter

Præsten
Niels orienterede om ønsket om musik til konfirmationerne kr. 6.000,-, dette er bevilget
Til kyndelmisse serveres kaffe og pandekager. Meta og Steen bager pandekager. Anne
Lise, Laila og Anne laver kaffe/te
Fastelavnsgudstjenesten flyttes til kl. 13.00 evt. musikindslag i Våbenhuset bagefter.
Gave til 300,- til hver musikudøver.

Kontaktperson
Jens orienterede
Kirkeværge
a. Forbrugsafgifter i præstegården
Er fremlagt

2. Til beslutning
a. Tillægslån til sognehus
FU indstiller, at provstiudvalget søges om tillægslån på 300.000 kr. og om tilladelse til at
anvende 60.000 kr. af frie midler til at dække udgifterne til fast inventar, hvidevarer og
møbler. Vedtaget
b. Kirkegårdsvedtægter - se bilag
FU indstiller, at kirkegårsvedtægterne vedtages. Eneste ændring er § 30 stk. 8 - Hunde i
snor er tilladt på kirkegården Vedtaget og søger Prostiudvalgets godkendelse

c. Kursus om personalepolitik - se tidligere udsendt kompendium
Der afholdes en temadag for ansatte og menighedsrådsmedlemmer - varighed 3-4
timer fra kl. 16.30 - 20. Der afholdes herefter et møde med udvalget for at
sammenskrive resultatet. Pris ca. 20.000 kr. incl. forplejning.
Forslag til dato: 21. marts eller 11. april Vedtaget, det bliver den 21. marts

3. Til drøftelse
a. Markering af 1. spadestik
FU foreslår, at det markeres ved en lille festlighed umiddelbart efter en gudstjeneste i
Vester Skerninge. Det kan så først blive den 4. marts. Er det for sent?
Margit har et forslag om nedgravning af 3 sten - en fra hvert sogn. Der nedsættes et
udvalg til at planlægge arrangementet. Det bliver den 4. marts. Der er kun
gudstjeneste i V. Skerninge Kirke. Laila, Margit og Jørgen er udvalget.

b. Årskalenderen 2018 – se bilag
I bedes overveje, om der er yderligere aktiviteter, der skal med Kalenderen tilrettes og
sendes ud. Fremlægges på næste møde
c. Forretningsorden Menighedsråd – se bilag
Ændringsforslag: § 2 stk. 3 Møderne afholdes som hovedregel i tidsrummet fra kl. 19 21.30 Vedtaget, men det er så fælles ansvar at tiden overholdes.
d. Forretningsorden FU – se bilag
Ændringsforslag: § 3 Forretningsudvalget holder normalt møde 1 uge før hvert
menighedsrådsmøde.
Møderne holdes i præstegården. Vedtaget
e. Evaluering af babysalmesang - se bilag God evaluerning, punktet tages på til næste møde til
beslutning.

f.

Evaluering af julegudstjenesterne
Problematikken omkring pladsmangel juleaften samt regler. Provsten tager problematikken op
på budgetsamrådet i marts måned. FU foreslår, at der nedsættes et udvalg til at kulegrave
problematikken. Udvalget Niels O., Per, Jens, Jørgen – Per indkalder

4. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalget – se bilag fra december - januar kommer
b. Kirkegårdsudvalget har holdt møde med arkitekt Bent Longmose om svar til Stiftets kgl.
Bygningsinspektørs, varmekonsulentens og Nationalmuseets kommentarer til forslaget
til renovering af Vester Skerninge kirke - brev kommer senere.

5. Meddelelser
Sogneeftermiddagsplanen bliver trykt i KirkeNyt for februar mdr.
6. Evt.
Intet

