Referat af menighedsrådsmødet tirsdag den 13. november 2018
Kl. 19 – 21.30 i præstegården
Tilstede: Laila, Niels O., Meta, Jørgen, Anne Lise, Jens, Niels O., Margit, Per, Steen,
Dorthe, Anne
Fraværende: Svend Erik, Jette

Lukket punkt

1. Meddelelser fra:
FU:
Graverne fordeler arbejdet ligeligt i de 3 sogne. Ingen fastlagte dage, men efter behov
Orienteret om dette
Vi har fået mail fra Thomas Horsbøl
Præsten:
a. Ønske om kabel til udvidet internetforbindelse LAN fra Stofa, pris kr. 1200,- bevilget
Kontaktperson:

Kirkeværge:
a. Orientering om beslutninger fra provstiudvalget Per orienterer – se referat på DAP
b. Renovering af Vester Skerninge kirke - orientering om status og hvordan vi orienterer
fremover Infotavler bruges
c. Ulbølle Kirke kalkes udvendigt i 2019
d. Grandækning – ny metode som beskytter knæene

2. Til beslutning:
a. Kvartalsrapport 1.-1.-2018 - 30.-9.-2018 - se bilag - Anne orienterer
Svend Erik gennemgår kort rapporten
FU indstiller, at kvartalsrapporten godkendes –er godkendt

b. Foredrag om arbejdsglæde
Personale og menighedsråd plus suppleanter deltager i foredrag om Arbejdsglæde
torsdag den 21. februar 2019 kl. 18 - 19.30 i Vor Frue kirke.
Efterfølgende traktement i sognehuset - udvalg nedsættes
Bevilget 1½ time til afspadsering for personalet – udvalg nedsættes: Meta, Anne

3. Til drøftelse:
c. Fristiftinitiativer:
Udvalg nedsættes til at beskrive gudstjenestefrekvens og ansøgning : Niels O., Laila,
Meta, Anne – udvalget holder møde den 05.12. FU bemyndiges til at udforme
ansøgning.
d. Kollektliste - se bilag ny liste besluttes på næste møde
e. Lys i infotavler – Per Meta køber tre lyskæder med batteri

4. Referat fra møder
 Møde om adgangsforholdene ved Vester Skerninge kirke Niels O. orienterer
 Møde om skrivelse til menigheden vedr. juleaften gudstjenester - se bilag Der
informeres. Brandvagt i Ulbølle er Steen, i Hundstrup Anne Lise og , i Vester
Skerninge Margit . Juledag Meta.
 Indretningsudvalg - orientering fra Margit, Meta og Dorthe om indkøb
 Møde med frivillige om tilsyn med sognehuset - Margit
 Indvielse af sognehus - orientering om den samlede plan - bilag kommer
- Hvem deltager - Laila orienterer om tilmeldinger
- I kirken - NBO
- I sognehuset - Sinding
- Traktement - Meta og Dorthe
- Praktisk - Margit
 Aktivitetsudvalget - se bilag
 Julefrokost

5. Meddelelser

6. Evt.

Vigtige datoer:
Fredag den 23. november kl. 19 - julefrokost i sognehuset
Søndag den 25. november kl. 10.30 - Indvielse
Onsdag den 28. november kl. 19 i sognehuset - salmesangsaften
1. søndag i advent den 2. december kl. 10.30 i. Hundstrup - De 9 læsninger
kl. 17 - familiegudstjeneste i Ulbølle
Onsdag den 5. december - sogneeftermiddag, aktivitetsudvalg, FU
Søndag den 9. december kl. 19 - julekoncert i Hundstrup kirke
Tirsdag den 11. december kl. 18 i Vester Skerninge - spejder gudstjeneste
Skole-julegudstjenester uge 50
Juelaften gudstjenester:
- Hundstrup kl. 13.00
- Ulbølle kl. 14.15
- V. Skerninge kl. 15.30
Den 31. december kl. 13 Nytårsgudstjeneste i Vester Skerninge
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 14.30 - sogneeftermiddag
Onsdag den 16. januar kl. 17 - Gud og pasta
Torsdag den 17. januar kl. 19 - menighedsrådsmøde
Tirsdag den 22. januar kl. 19 - Tine Lindhardt foredrag i sognehuset

