Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. januar 2019
Kl. 19 – 21.30 i sognehuset
Tilstede: Meta, Laila, Svend Erik, Jens, Niels O.,Steen, Dorthe, Niels S., Margit, Per,
Annelise, Jørgen, Jette og Anne
Ingen afbud

Lukket punkt :

1. Meddelelser fra:
FU:
a. Foredrag om arbejdsglæde torsdag den 21. februar 2019 kl. 18 - 19.30 i Vor Frue kirke.
plus traktement - se bilag plus tilmelding Tilmelding til Meta
b. Arbejdsgrupper menighedsrådsmøder:
A - Meta, Jørgen, Annelise, Jens (januar, april, august, november)
B - Dorthe, Steen, Anne (Februar, maj, september)
C - Margit, Niels Sinding, Per, Laila (Marts, juni, oktober)

Præsten: Konfirmanderne er kommet godt i gang, konfirmandtræf den 31. januar

Kontaktperson:

Kirkeværge:
a. Orientering vedr. løse gravsten - se bilag – 7 i V. Skerninge, 7 i Ulbølle og 2 i Hundstrup
b. Forslag til skrivelse til brugere - se bilag – Brev sendes ud
c. Fyr i Ulbølle Der er skiftet forskelligt og der mangler en ny blæser, afventer om det
fungerer. Gudstjenesten den 27. flyttes evt. til V. Skerninge med et kvarters
forsinkelse hvis der ikke er varme. Meta sørger for information ved Kirken

Kontaktperson til præstegården
a. Ny havemand i præstegården Havemand er ansat, timer sendes til Niels O., der
videresender til Svend Erik
b. Havetraktor i præstegården Vi indstiller at der købes en ny traktor til en pris af ca. kr.
40.000,- , Steen og Jens indhenter tilbud til næste møde hvor punktet kommer på til
beslutning.

2. Til beslutning:
a. Kollektliste 2019 - se bilag sognenes julehjælp slettes af listen. Vi undersøger
mulighederne for mobilpay

3. Til drøftelse:
a. Årskalender - se bilag
Flg. drøftes:
 Skærtorsdagsmiddag men ingen skærtorsdagsmiddag i år
 Sommerbio Niels planlægger
 Visionsaften i februar Visionsaften den 20. marts kl. 19.00
 Andre Studietur 31. august
 Menighedsrådsmøde også i december – planlagt til 11.12
 Julefrokost den 29. november
b. Forretningsorden menighedsråd - se bilag tidspunkt for lukket møde lægges særskilt.
Vedtaget
c. Forretningsorden FU - se bilag vedtaget
d. Gavepolitik - se bilag vedtaget
e. Sognehus huskeliste:
 Håndklæder / papirservietter på toiletterne
 Opbevaring af forsikringer / garantibeviser
 Liste over indbo
 Lamper i køkkenet
 Lamper udendørs
 Ophæng af ur, maleri m.m.
 rengøring
 Bookingoversigt - hvordan og hvem er ansvarlig?
Udvalg nedsættes til udarbejdelse af ovennævnte: Jørgen, Laila, Margit og
Anne. Laila indkalder
f. Regler for brug af sognehuset
Vi skal snarest have udarbejdet et regulativ. Der har været forespørgsler fra foreninger
udefra. Principper drøftes. Regulativ vedtaget.
g. Gudstjenestefrekvens - bilag kommer Vi beslutter at FU går i gang med at lave en
ansøgning.

b. Fremtidig annoncering Vi vil gerne være med på samme måde som tidligere

Orientering fra møder
4. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalgsmøde - se bilag
5. Meddelelser Svend Erik orienterede om regnskab 2018

6. Evt.
Vigtige datoer:
 Tirsdag den 22. januar kl. 19 - Tine Lindhardt foredrag i sognehuset
 Søndag den 3. februar kl. 19 - Kyndelmisse i Ulbølle
 Onsdag den 6. februar - Sogneeftermiddag med Ole Buhl
 Onsdag den 6. februar - FU
 Tirsdag den 19. februar - Menighedsrådsmøde
 Onsdag den 20. februar kl. 19 – Salmesangsaften
Dorthe og Steen har fået en forespørgsel om musikfestival i Ulbølle den 26. oktober.
Kirken ønskes benyttet. Dorthe, Niels O. og Steen tager kontakt.
Hjertestarter registreres – Steen klarer det praktiske
Teksterne til sysnudsatte infotavler er næsten færdige

