Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19 – 21.30
i præstegården
Til stede: Anne Lise, Steen, Dorthe, Laila, Margit, Niels S, Meta, Per, Niels O, Svend Erik, Anne,
Jørgen, Jens
Afbud:

Dagsorden:
1. Meddelelser fra:
FU
a. Nøgler til flaglaug –nøgler er afleveret
b. Ny procedure ved boner fra Brugsen Ved manglende bonner undersøger Laila
c. Persondatabeskyttelse - ny lov tilrettes – Laila vender tilbage

Præsten
a. Konfirmationerne - evaluering positive tilbagemeldinger, gode dage
b. Alkoholfri altervin - kander anskaffes

Kontaktperson
Lukket punkt

Kirkeværge
Sognehusbyggeriet forløber planmæssigt

Regnskabsfører
a. Orientering om FLØS - nyt lønsystem - se bilag Svend Erik orienterede om problemerne

2. Til beslutning

3. Til drøftelse
a. Budget 2019 - se bilag
Det foreløbige budget sættes på til endelig beslutning på mødet den 14. juni.
Budgettet gennemgås og godkendes på næste møde
b. Kvartalsrapport - se bilag – gennemgået – taget til efterretning

c. Taxakørsel til kirkelige aktiviteter Der er indgået aftale med Vester Skerninge Bilerne,
se bilag
d. Koncerter og foredrag
I forhold til budgettet skal det drøftes, om der er ønsker om større koncerter/foredrag
fremover. Hvordan forholder vi os til betaling af entré? Et flertal siger det er OK at
prøve begge dele, men det skal aftales fra gang til gang.

e. Indkøb af nyt pengeskab til Vester Skerninge Der bevilges indkøb af nyt pengeskab –
forventet pris kr. 25.000,- til 35.000,-.

Referat fra møder
a. Sogneeftermiddagsudvalget - se bilag

b. Personalepolitik udvalget har holdt møder

a. Meddelelser
Dorthe sørger for tilmelding til Åbne Døre så vi er med i 2019.
Kaffemøde i Præstens Skov den 14. juni kl. 16.00
b. Evt.
Kommende arrangementer:
Indretningsudvalg torsdag den 17. maj kl. 10 - 12 i Ulbølle graverhus
Foredrag om historiske gravsten ved Ulbølle kirke torsdag den 17. maj kl. 19 i Ulbølle kirke
Udendørs gudstjeneste i præstegården - 2. pinsedag den 21. maj kl. 13 - 15.30
Koncert med Arise - Stenstrup gospelkor - søndag den 27. maj kl. 19 i Hundstrup kirke
Gud og Pasta - onsdag den 30. maj kl. 17 i Vester Skerninge kirke + krosalen
Minikonfirmander + dåbstræf 2. og 3. juni - gudstjeneste kl. 10.30 i Ulbølle
Studietur - lørdag den 9. juni kl. 7.30 - ca. 20 - Invitation med program er udsendt

