Referat af menighedsrådsmøde den 14. august 2018 i Præstegården
Tilstede: Laila, Niels O, Svend Erik, Anne Lise, Niels S., Jens, Margit, Steen, Dorthe, Meta, Per, Anne
Fraværende: Jette har meldt afbud, Jørgen

Dagsorden:

LUKKET PUNKT
1. Meddelelser fra:
FU:


Bonner fra Brugsen - problemet er opklaret orienteret

Præsten:
Tilfreds med fremmøde i kirken hen over sommeren
Per og Niels O. drøfter evt. vikar til præstegårdshaven
Kontaktperson:

Kirkeværge:
 Svar til Fredningsnævnet Fyn vedr. byggeri i Ulbølle vi har ingen indsigelser
 Farlige gravsten?Kirkegårdsudvalget tager det op på næste møde
 Regler for forsamlingslokaler - se bilag
 Forebyggelse af brand - ordensregler - se bilag Per orienterede og kommer med et
oplæg

a. Til beslutning
a. Kvartalsrapport 01-01-2018 til 30-06-2018 – se bilag
Svend Erik gennemgår kort rapporten.
FU indstiller, at kvartalsrapporten godkendes - godkendt

b. Budget/ formål – se bilag
Svend Erik redegør for nuværende status.
FU indstiller, at budget/formål tages til efterretning – taget til efterretning

b. Til drøftelse
a. Samarbejde med kroen fremover – se bilag drøftet i aktivitetsudvalget, Niels O.
kontakter kroen
b. Indvielse af sognehuset - se bilag udvalg Niels, Niels og Anne, indvielsesdato
25.11.2018 – flagalle – Meta og Dorthe tager sig af det kulinariske

3. Referat fra møder
a. Indretningsudvalg møbler til udvalg/beslutning leveres fra tre firmaer i uge 35,
udvalget beslutter de endelige møbler.
b. Aktivitetsudvalg har holdt møde i dag, der udsendes referat
c. Sogneeftermiddagsudvalg - årets arrangementer - se Kirkenyt

4. Meddelelser
a. Afholdelse af provstesyn 2018 - se bilag - Hvem deltager? Forslag/ønsker til
kirkegårdsudvalget (Per)
b. Kurser i Stiftet - for MRH-medlemmer - er tilsendt med posten

5. Evt.
Arrangementer:
 Udvalgsmøde om personalepolitik onsdag den 15. august kl. 7.30
 Bjarne Henriksen i Præstegården - onsdag den 29. august kl. 19
 Budgetsamråd - onsdag den 29. august kl. 19 NB!
 Provstesyn - Torsdag den 30. august kl. 10 startende ved Hundstrup kirke
 Sogneeftermiddag - onsdag den 5. september
 Aktivitetsudvalg - onsdag den 5. september
 FU - onsdag den 5. september
 Konfirmandweekend - 8.+9. september i præstegården
 Menighedsrådsmøde - torsdag den 20. september

