Referat af menighedsrådsmødet torsdag den 25. oktober 2018
Kl. 19 – 21.30 i præstegården
Tilstede: Laila, Jens, Dorthe, Steen, Niels S, Margit, Jørgen, Per, Anne Lise, Meta, Anne, Niels O.,
Jette
Afbud: Svend Erik

Lene Elise kommer kl. 19 - ca. 19.30 og orienterer om Praktisk Team. Lene Elise
fortalte om arbejdet gennem de seneste par år. Føler tingene fungerer. Finder selv
afløsning.
Lukket punkt:
1. Meddelelser fra:
FU
a. Spørgsmål og svar om persondataloven - se bilag
b. Rullegardiner til loftsværelser i præstegården er bevilget af FU - pris ca. 8.000 kr.
c. Gave til Ollerup - indvielse af menighedshus gave købt – 5 deltager
d. Indvielse Sognehus - se bilag over inviterede
e. Ny håndbog for menighedsrådsmedlemmer - hvem ønsker? Jette bestiller
f. Biskoppens nyhedsbrev - se bilag
g. Hospice - sæt fokus på - se bilag
h. Foredrag om arbejdsglæde i provstiet - se bilag menighedsrådet ønsker at både rådet
og de ansatte deltager i mødet den 21.02.19. Jette orienterer de ansatte.
i. Husk konstituerende møde i november er der bestemte ønsker skal Laila gerne have
besked.
Præsten:
a. Visionsaften for menighedsråd og ansatte sættes på årsplanen i 2019 forår og efterår
FU finder en dato når årskalenderen udarbejdes.
Der er 43 konfirmander.
Kontaktperson:
Jens orienterede fra personalemøde. Jens fortalte om konsekvenser ved persondataloven
Kirkeværge:
Der er sket aflevering på nogle af entrepriserne på Sognehuset, men der mangler stadig
nogle.
Steen bestiller ekstra nøgler til Sognehuset.
Niels bestiller ekstra nøgler til Præstegården.

2. Til beslutning:
a. Budget 2019 - se bilag godkendt
Budgettet for 2019 afleveret og tidsstemplet 10-10-2018 kl. 18.00
udviser et driftsunderskud på kr. 32.245, der dækkes af frie midler.
FU indstiller, at budget 2019 godkendes. Budgettet godkendt
b. Regnskabsinstruks - bilag kommer – Anne Gennemgået for ændringer og
underskrevet.
c. Brug af kontokort
FU indstiller, at
Der oprettes en særlig konto, og til denne knyttes et VISA dankort til præst, kordegn og
ledende graver. Desuden gives der fuldmagt til regnskabsføreren. Godkendt at Jette
Larsen, Niels Overgaard og Lene Elise Hansen får fuldmagt og visa-dankort til
kontoen.

3. Til drøftelse:
a. Brug af præstegården fremover
 NBO ønsker fortsat at bruge ”Rød stue” - bispeværelset til samtaler i forbindelse
med dåb, vielse, begravelser mm.
 NBO ønsker fortsat at bruge kuskeværelset som musikrum til indspilning af
musik til nye salmer samt i forbindelse med konfirmandundervisning
 NBO ønsker at salen fortsat benyttes til møder med præstekollegaer. Endvidere
i forbindelse med arrangementer, hvor præstegården spiller en afgørende rolle.
 Hvad gør vi med møblerne?
 Hvad gør vi med klaveret?
Niels’ brug af præstegården anbefales. Møblerne og klaveret forbliver i
Præstegården. Godkendt.
b. Pasning af sognehuset:
Det foreslås, at
 Graverne passer alt udendørsareal - græs, hække, fliser mm.
 Rengøringsselskab tager rengøring indendørs fx hver 2. uge Ser behovet.
 Det daglige tilsyn varetages af frivillige - hvem melder sig?
 Indkøb af kaffe, te, rengøringsmidler, toiletpapir, køkkenruller, lys mm.
 Tømme opvaskemaskine
 Vande blomster
 Tjekke borde efter konfirmandundervisning (opstilling, ophæng, aftørring)
 Efterse toiletter
 Tømme affaldsposer
 Skifte håndklæder og viskestykker - hvem vasker?
Anne Lise og Anne er tovholdere, frivillige spørges.
c. Fristiftinitiativer - se bilag

Skal vi deltage i nogle af de nævnte initiativer?
FU foreslår:
Forsøg 12 - Fælles lønpolitik for kirkefunktionærer inden for et provsti
Forsøg 17 – Gudstjenestefrekvens
Laila undersøger nærmere omkring gudstjenestefrekvens til næste møde

4. Referat fra møder
 Indretningsudvalg - se bilag (dagsorden, da mødet ikke er afholdt endnu)
 Indvielse af sognehus gennemgang af foreløbig plan
 Aktivitetsudvalget - se bilag
 Julefrokost – mad indbydelse sendes ud, alle menighedsrådsmedlemmer og
frivillige tager en ret med til buffet.

5. Meddelelser
Der afholdes møde i udvalget omkring juleaftensgudstjeneste

6. Evt.
Vigtige datoer:
 Søndag den 28. oktober kl. 10.30 - Indvielse Ollerup menighedshus
 Torsdag den 1. november kl. 19 - Spil Dansk med Lasse og Matilde i V. Skerninge
kirke
 Søndag den 4. november kl. 19 Alle Helgen i Hundstrup kirke
 Onsdag den 7. november - sogneeftermiddag, aktivitetsudvalg samt FU
 Tirsdag den 13. november - konstituerende møde før det ordinære menighedsrådsmøde

