Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 17. april 2018 kl. 19 – 21.30
i præstegården
Til stede: Laila, Niels O., Jørgen, Svend Erik, Anne Lise, Niels N., Margit, Meta, Per Dorthe, Steen
Afbud: Jens

Dagsorden:
Kl. 19.00
LUKKET punkt a plus b - se dagsorden

1. Meddelelser fra:
FU - ingen
Præsten
a. Udendørs gudstjeneste 2. pinsedag – Praktiske opgaver: Laila/Niels S. finder klaver,
Margit/Flemming tager sig af borde og bænke, Steen laver alter, alterdug og kors,
Camilla sørger for lys og blomster, Margit er ansvarlig for kaffe mm.
Kontaktperson Intet
Kirkeværge: Sognehuset, tidsplanen følges.
Beredskabs Fyn oplyser at der kan ses bort fra tidligere oplysninger om antallet
af kirkegæster –
2. Til beslutning
a. Ladestationer til elcykler
Beslutning på menighedsrådsmøde om Svendborg kommunes opstilling af ladestationer til
elcykler ved Vester Skerninge kirke og Hundstrup kirke. I forbindelse med drøftelse af placering
vil det være hensigtsmæssigt at få et trækrør nedlagt til infotavlerne. Besluttet

3. Til drøftelse
a. Budget 2019 - indledende drøftelse - se bilag
Forslag til ønsker - både nye og evt. forslag til besparelser sendes til MRH-formanden.
Det foreløbige budget sættes på til drøftelse på mødet i maj igen og til endelig
beslutning på mødet den 14. juni. Ønske: 100 salmebøger – husk at komme med ønsker
snarest
b. Evaluering af temadag om personalepolitik referat sendes ud- udvalget holder møde og
kommer med udkast

c. Taxakørsel til kirkelige aktiviteter Laila kontakter V. Skerninge Bilerne
d. Betaling ved arrangementer Vi fastholder beslutningen fra sidste møde
e. Indsamling ved konfirmationerne
NBO foreslår, at der ved konfirmationerne samles ind til julehjælp til værdigt trængende i
sognene. Besluttet
f.

Vagt i våbenhuset ved konfirmationer 22.04 Ulbølle – Margit, 29.04 V. Skerninge –Meta, 27.04
Hundstrup – Jørgen.

g. Kopimaskine på kordegnens kontor. Beholder den gamle og forsøger at synsudsætte til 2020
h. Fuldmagt til Per som kirkeværge sammen med arkitekten til rateudbetaling af lån i Stiftsmidler
i forbindelse med byggeri af Sognehuset Besluttet

a. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalget - se bilag
b. Referat af kirkegårdsudvalget - se bilag
c. Sogneeftermiddagsudvalget - se bilag møde 2. maj til planlægning af efterårssæsonen
d. Studietursudvalget – programmet er snart klar

b. Meddelelser
Rejsegilde 29.06 – pølser, øl og vand – Niels S. arbejder med det

c. Evt.
Kommende arrangementer:
Konfirmationer den 22., 27. og 29. april
Aktivitetsudvalg + FU Onsdag den 2. maj
Flagdag lørdag den 5. maj
Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. maj

