Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 14. juni 2018 kl. 18 – 20.30
i præstegården
Til stede: Meta, Margit, Jens, Jette, Anne Lise, Niels S., Jørgen, Niels O., Per, Steen, Dorthe
Afbud: Svend Erik Rasksen og Laila of Arne C. (indkaldt som suppleant og syg)

Dagsorden:
LUKKET PUNKT
Meddelelser fra:
FU
a. Persondatabeskyttelse - ny lov orientering, punktet tages på til næste møde, referat
fra lukket punkt sendes ikke ud, men kan læses på IT Skrivebordet
b.
c. Ekstratimer til kordegn godkendt af provstiet orientering
d. Aftale med Vester Skerninge bilerne vedr. kørsel - se bilag orientering, aftales
præciseres
e. Revideret årskalender - se bilag godkendt
Rettelser til 2. halvår:
14.08 aktivitetsudvalg
05.09 aktivitetsudvalg + FU
10.10 aktivitetsudvalg + FU
07.11 aktivitetsudvalg + FU
05.12 aktivitetsudvalg
Præsten
a. Konfirmandweekend den 8. september kl. 11.15 – kirkepanel giv besked til Niels O.
Lasse og Mathildearrangement med Kirke og Kro ændres da Kroen er sprunget fra.
Gennemføres på Spil Dansk dage til en pris af kr. 8.000,Kontaktperson
Kirkeværge
a. Orientering om handicaptoilet i Hundstrup synsudsættes igen
b. Sognehuset – byggeri forløber planmæssigt – rejsegilde den 29.06
c. Driftsansvarlig ved handlinger om frie flugtveje og brandslukningsmateriale er OK
beslutning om dette på næste møde

Til beslutning
a. Budget 2019
Årsbudget 2019 er afleveret den 04-06-2018 kl. 18:58.
Resultat af drift udviser et underskud på kr. 62.245, der dækkes ved forbrug af frie midler.

Årsbudgettet følger som vedhæftet fil.
FU indstiller, at budgettet godkendes – godkendes af menighedsrådet

Til drøftelse
a. Indkøb af AV-anlæg - se bilag tidligere udsendt til jeres godkendelse.
Der blev ikke taget højde for den yderligere moms samt udgifter til ekstra arbejde til
elektrikeren. Der skal således søges om tilladelse til at bruge op til 100.000 kr. af de frie
midler. Rasksen er informeret og har sagt god for det i forhold til økonomien. Vedtaget
b. Ringeregulativ
Forslag til regulativ er udarbejdet af præst, kirkeværge, menighedsrådsformand og
ledende graver. Godkendt
c. Flagregulativ
Forslag til regulativ er udarbejdet af præst, kirkeværge, menighedsrådsformand og
ledende graver. Godkendt

1. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalget - se bilag

b. Personalepolitik
Der har været afholdt 3 møder. Oplæg til personalepolitik er sammenskrevet. Vi er nu i
gang med personalehåndbogen. Næste møde er den 15. august. Det færdige oplæg vil
blive forelagt personalegruppen og menighedsrådet til drøftelse og godkendelse i løbet
af efteråret.
c. Indretningsudvalg
Der er indhentet tilbud fra 4 forskellige firmaer vedr. stole og borde. Der træffes først
endelig afgørelse efter sommerferien.

a. Meddelelser
Pengeskab til kirken modtages 13. august

b. Evt.
Kommende arrangementer:
 Rejsegilde fredag den 29. juni kl. 12
 Aktivitetsudvalgsmøde tirsdag den 14. august kl. 17.30 - 19
 Menighedsrådsmøde tirsdag den 14. august kl. 19 - 21.30
 Provstesyn den 30.08 kl. 10.00
 Bjarne Henriksen 29.08 kl. 19.00

