Referat af menighedsrådsmødet torsdag den 20. september 2018
Kl. 19 – 21.30 i præstegården
Tilstede: Margit, Niels S, Jens, Dorthe, Steen, Arne(indkaldt som suppleant), Per, Meta, Annelise,
Anne, Svend Erik, Niels O. Jette
Afbud: Laila, Jørgen

Lukket punkt
forslag om at dette punkt fremover er en fast del af dagsordenen - uanset om der er punkter på.
1. Meddelelser fra:
FU
a. Ærtekonvent den 5. oktober - tilmelding den 28. september
Anne Lise og Jørgen Threms deltager - evt. andre? - Anne tilmelder
b. Ønskeseddel sognehus indvielse Margit udarbejder en, meddel til hende
Præsten:
a. Tilbagemelding fra kroen Vil gerne levere maden til Gud og Pasta, Meta orienterer
Kroen
b. Bjarne Henriksen – evaluering godt 60 personer, rigtig god aften
c. Konfirmandweekend – evaluering god weekend med positivt fremmøde /42
konfirmander
d. Høstgilde 30 er tilmeldt
e. Niels arbejder med gardiner i børneværelserne
Kontaktperson:

Kirkeværge:
a. Budgetsamråd Per orienterede. Bl.a. er der nu ansat en personalekonsulent i
provstiet. Der kommer nye takster for indtægter fra kirkegårdene.
b. Provstesyn – bilag er sendt ud – afventer godkendelse Det vil være hensigtsmæssigt at
der sås græs i den østlige del af præstegårdshaven i 2019
c. Opstilling af bænke ved Ulbølle kirke 3 bænke er opstillet, opstillet af fondsmidler
d. Træalleen i Ulbølle - hvordan skal den formes? - FU foreslår at kirkegårdsudvalget tager
sig af det sammen med graverne enig
e. 3 sten ved sognehus eller 1 sten?? 3 sten er besluttet, Steen er tovholder
f. Indbrud materielskur i Ulbølle Hækklipper er stjålet, ny lås er isat, selvrisikoen er
større end udgifterne.
g. 4 infotavler købes, beløbet er synsudsat i 2017

2. Til beslutning:
a. Endelig godkendelse af regnskab 2017
På baggrund af revisors påtegning og revisionsprotokollat - bilag kommer
Lægges ind på dataarkivet i DAP senest den 15. oktober - det gør Laila
Godkendt

3. Til drøftelse:
a. Budget 2019 – Provstiet meddeler, at det oprindelige budget for 2019 bliver forøget
med 50.000 kr. - Se bilag med det tilrettede budget. (Rasksen sender til Meta, som
udsender til alle)
Rasksen og Anne orienterer budgettet tilrettes
Punktet sættes på til endelig beslutning i oktober
b. Regnskabsinstruks - se bilag
Rasksen har revideret den - er der mangler?
c. Henvendelse fra Vester Skerninge sangkor om julekoncert i Hundstrup
Prisen er normalt 6.000 kr. I år er der 3 muligheder:
1. Skal julekoncerten d. 9. december 2018 være:
 en traditionel julekoncert
 ønskes en hel Messias 3
 eller delvis jul og delvis Messias?
 Traditionel ønskes
2. Julen 2019 skal vi synge hele Messias andet steds. Er det muligt, at Hundstrup
koncerten kan blive tirsdag d. 10. december kl. 19.00? Vedtaget
d. Regler for forsamlingslokaler - se bilag. Ved levende lys må der ikke være kunstige lys
på træet. Ved levende lys er der brandvagter. Klapstole må bruges.
Hvordan melder vi ud til sognene? Der er et udvalg, Niels O, Jørgen, Laila og Per. Niels
O er tovholder
e. Usikre gravsten - se bilag Kirkegårdsudvalget og graverne er tovholdere
f. Opdatering af hjemmesidens styresystem – NBO Opdateres så det også kan bruges på
tablets og mobiltelefoner – pris kr 3.000,g. Møblerne i præstegården - hvad gør vi med dem? - NBO har et forslag Steen arbejder
med Niels forslag.

4. Referat fra møder
 Indvielse af sognehus der arbejdes på det



Aktivitetsudvalget - se bilag

5. Meddelelser

6. Evt.







Høstgilde i præstegården søndag den 23. september efter højmessen
Landemode lørdag den 29. september kl. 10.30 i Odense domkirke - tilmelding
senest den 18. september - se udsendt mail
Sogneeftermiddag onsdag den 3. oktober
Aktivitetsudvalg og FU onsdag den 10. oktober
Salmesangsaften onsdag den 24. oktober
Menighedsrådsmøde torsdag den 25. oktober

