Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 19. februar 2019

Tilstede: Meta, Annelise, Laila, Niels S., Margit, Anne, Niels O., Jette
Fraværende: Dorthe, Steen, Per, Jens, Svend Erik, Jørgen

Lukket punkt :

1. Meddelelser fra:
FU:
a. Ny gaskedel i Ulbølle indkøbes - se bilag om FU´s beslutning samt fra Rambøllbesluttet,
opsætning starter 20.02.19 – finansieringen ændres fra finansiering via 5% midler til
brug af egne midler da vi har pengene. Pris ca. kr. 100.000 plus beløb til Rambøll.
b. Bilag til regnskabsinstruks - se bilag
Der er tilføjet det nye kontonummer, som Niels, Lene Elise og Jette har fået eller får et
dankort til, så de kan foretage indkøb på op til 10.000 kr. Det er således kun forsiden og
side 6, der er rettelser på. Vi kan således undgå, at skulle have underskrifter igen på
side 3 og 5.
c. Vedtægt for sognehuset revideret - se bilagOK – vedtægter hænges op i Sognehuset
d. Forretningsordener for menighedsrådet og FU tilrettet - se bilagOK
e. DSUK årsmøde i Hjallelse kirke den 28. april - tilmelding til Laila senest den 12. april - se
bilag

Præsten:
a. Beplantning mod vest i præstegårdshaven ønsker høj beplantning, Niels O. og Steen
aftaler og forelægger menighedsrådet.
b. Konfirmandtur foregik i fire kirker i Odense, konfirmanderne havde en god oplevelse
c. Visionsaften Niels er i gang med planlægningen.
Kontaktperson til præstegården

Kirkeværge:
a. Vester Skerninge kirke - orientering - bilag følger på næste møde igen, det anbefales at
læse disposionsforslag udsendt november 2016. Laila sender forslaget ud.

b. Orientering om hjertestarter, indkøb af brandsikkerhedsudstyr til sognehuset samt
brandøvelse for personalet den 1. marts
Per indkøber sikkerhedsudstyr

Kontaktperson:

2. Til beslutning:
a. Havetraktor til præstegården - se bilag + videresendt mail med billede af traktoren
Udvalget indstiller, at vi vælger den maskine, der koster 49.995kr incl. moms. Vi finder,
at det er det bedste tilbud, da det er den mest robuste maskine med de færreste
reparationer.
Med i prisen er levering og et opstartskursus til fører.Godkendt

3. Til drøftelse:
a. Vi skal tage stilling til, om vi skal melde os ud af fjernvarmeselskabet.
Kontrakten med fjernvarmeværket kan annuleres, når
1) det af en uvildig fagperson dokumenteres, at varmesystemet er brudt sammen og
ikke kan repareres
2) Fjernvarmeselskabet skal have en kopi af
regningen på nyt varmesystem
3) først når kopier af diverse regninger er modtaget kan kontrakten
ophæves. Punktet udsættes til mødet i marts.
b. Forslag til kirkeaktiviteter fordelt på sogne - se bilag godt forslag for 2019.

c. Bidrag til Kirkens korshær i Svendborg
FU foreslår, at der sendes 1500 kr. til Kirkens Korshær på opfordring af biskop Tine
Lindhardt efter foredrag i sognehuset den 22. januar 2019 besluttet

d. Betaling for mad og drikke ved arrangementer
Hvordan forholder vi os til betaling i forhold til ansatte, frivillige og
menighedsrådsmedlemmer?
- Ved sogneeftermiddage ingen betaling fra ansatte, gæster, frivillige og
menighedsrådsmedlemmer
- Ved Gud og Pasta Ingen betaling hvis man er på arbejde
- Andre arrangementer

4. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalgsmøde - se bilag fastelavn aftalt
b. Visionsmøde om området ved kro, krosal og sognehus - se bilag Laila og Anne deltog
og orienterede om det.
c. Indretningsudvalget

5. Meddelelser
Jette orienterede om mulighed for mobilpay og informerer videre
Sogneeftermiddagsudvalget har lagt plan for 2019 og 2020
Ved arrangementer bruges projektor ved fællessang
Afventer 1. nr. af den nye ”Den lille avis” i uge 9
6. Evt.









Onsdag den 20. februar kl. 19 i sognehuset - salmesangsaften
Torsdag den 21. februar kl. 18 i Vor Frue kirke - Arbejdsglæde foredrag
Søndag den 3. marts kl. 13 i Vester Skerninge kirke + sognehus - fastelavn
Onsdag den 6. marts kl. 14.30 sogneeftermiddag
Onsdag den 6. marts kl. 17.30 - 19 aktivitetsudvalgsmøde
Onsdag den 6. marts kl. 19 - FU
Onsdag den 13. marts kl. 19 i sognehuset - salmesangsaften
Torsdag den 14. marts kl. 19 - menighedsrådsmøde

