Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 14. marts 2019
Kl. 19 – 21.30 i sognehuset
Tilstede: Laila, Margit ., Per, Dorthe, Niels S., Anne-Lise, Jens, Anne, Steen, Svend
Erik, Niels O.
Fraværende: Meta, Jette, Jørgen
1. Meddelelser fra:
FU:
Biskoppens nyhedsbrev - se bilag
Kørsel ved sognehuset der køres for stærkt på vej til Sognehuset, der gives besked til
gæster

Præsten:
a. VisionsaftenDer er kommet forslag for emner til mødet, hjemmeside og facebook
opdateres.
b. Havearbejde i præstegården – aftale går som planlagt
Konfirmandundervisningen slutter snart

Kontaktperson til præstegården:
a. Præstegårdshavender er udarbejdet aftale om havearbejde. Der skal sås græs og vi
afventer priser fra flere firmaer.
b. Sognehuset
 temperatur i salen og mødelokalet det er kun Steen der må stille på varmen.

Kirkeværge:
a. Renovering af Vester Skerninge kirke - orientering - se bilag afventer godkendelse fra
Stiftet
b. Orientering om hjertestarter I V. Skerninge indkøbes en hjertestarter og serviceaftalen
tilknyttes til Falck
c. Oversigt over synsudsatte opgaver - se bilag Per orienterede. Per og Lene Elise vil
komme med prioritering af opgaverne. Dette forelægges for kirkegårdsudvalget.
Vedr. toilet i Hundstrup bør mulighed for at indrette kapellet undersøges.

Kontaktperson:

2. Til beslutning:
a. Regnskab 2018 - se bilag
Regnskabet for V. Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Menighedsråd (CVR-nr. 34780358) for
regnskabsåret 2018, der er afleveret den 04-03-2019 kl. 16.52 udviser jfr. pkt. C resultatopgørelse side E-1 et underskud på kr. 3.518.857,02.
Efter resultatdisponering er frie midler øget med kr. 69.689,14 til kr. 671.584,97.
Indstilles af FU godkendt af menighedsrådet -

b. Momsrefusionsprocent
Der er ved opgørelsen af momsreguleringsprocenten benyttet det af KM anbefalede regneark
på baggrund af Landsskatterettens afgørelse dec. 2017. Det er Menighedsrådets opfattelse, at
den foretagne opgørelse af momsrefusionsprocenten på denne baggrund (omsætning og
driftsomkostninger giver et retvisende resultat
Indstilles af FU godkendt af menighedsrådet

c. Regnskabserklæring - se bilag

3. Til drøftelse:
a. Fjernvarme
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 kommer på til beslutning på næste møde
b. Annoncering:
Skal vi fortsat annoncere via Den lille Avis. Læs og medbring evt. avisen. Se også
Kirkesiden i Ugeavisen Svendborg.
Vi tager punktet op igen efter sommerferien

4. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalgsmøde - se bilag

b. Indretningsudvalget Der er er bestilt ny garderobestang, tidsskriftholder og
opslagstavle

5. Meddelelser
Skiltning i Præstens Skov om skilte. Per finder ud af noget.

6. Evt.










Onsdag den 20. marts kl. 19 i sognehuset - Visionsaften
Onsdag den 3. april - Sogneeftermiddag, Aktivitetsudvalg, FU
Søndag den 7. april efter gudstjenesten kl. 13 - DSUK forårsbazar
Søndag den 14. april - Palmesøndag
Torsdag den 18. april - Skærtorsdag - kl. 19
Fredag den 19. april - Langfredag
Søndag den 21. april - Påskedag- 2 tjenester
Mandag den 22. april - 2. påskedag
Torsdag den 25. april kl. 18.30 - Offentligt menighedsmøde + Menighedsrådsmøde

7. Lukket punkt:

