Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 25. april 2019
Kl. 19 – 21.30 i sognehuset

Til stede: Laila, Svend Erik, Jette, Niels O., Steen, Jens, Margit, Dorthe, Niels S.,
Annelise, Anne
Afbud: Meta, Per, Jørgen
1. Meddelelser fra:
FU:
Kordegn bevilget kursus - 2627,50 kr.
Kordegn telefonpenge - se bilag kr. 75,- pr. måned er bevilliget, ordningen har kørt siden
2012
Mundtligt tilsagn fra provsten om tilladelse til at gå i gang med fristiftsordning
Skriftligt tilsagn er modtaget dags dato

Præsten:
Orientering om visioner der kommer et opfølgende møde
Studietur der indkaldes til møde
Kor orientering om situationen

Kontaktperson til præstegården:
Renovering af præstegårdshaven starter i næste uge.
Synsudsatte arbejder i præstegården starter i august.

Kirkeværge:
a. Synsudsatte opgaver 2020 - der er bevilget 80.000 kr. til præstegårdshaven kr. 45.000,godkendt til frigivelse i 2019
b. Orientering fra kirkegårdsudvalgsmøde - se bilag
c. Skrivelse fra Stiftet vedr. renovering af Vester Skerninge kirke - se bilag

Kontaktperson:
Anette er sygemeldt foreløbig melding er indtil 2. juni 2019.
Camillas jobfunktioner er på plads.
Lederkursus til Lene Elise kr. 9.000,- bevilges. Måske kan vi få refusion.

2. Til beslutning:
a. Fjernvarme
I forbindelse med menighedsrådets drøftelse 2017 om tilmelding som andelshaver i
Fjernvarmeselskabet, indgik en varmeberegning der viste at de årlige udgifter til
fjernvarme incl. moms ville være ca. 11.000 kr. mindre end de årlige udgifter til gasfyr.
I beregningen indgik det gamle gasfyrs virkningsgrad. Det nyinstallerede gasfyr har en
højere virkningsgrad, og derfor vil besparelsen ved skift til fjernvarme blive mindre.
De årlige udgifter til fjernvarme vil således kun blive ca. 7.000 kr. mindre end de årlige
udgifter til gasfyr.
Det vil således være fordelagtigt at skifte til fjernvarme, og fordelagtigt at
menighedsrådet beholder andelshaverskabet i Fjernvarmeselskabet.
FU indstiller, at fjernvarmetilmeldingen bibeholdes. Vedtaget
b. Kvartalsrapport - se bilag - Svend Erik
Forbruget pr. 31-03 holder sig pænt under de 25%. Det skyldes bl.a. indtægterne på
kirkegården, hvor regningerne udsendes i januar/februar, er medregnet.
Der været en ikke budgetteret udgift under Præstegården på ca. 53.000 kr. til indkøb af
havetraktor, så alt i alt ser økonomien indtil videre godt ud.
Der er netop kommet regninger fra Frost VVS på 109.593,08 kr. vedr. gasfyret i Ulbølle. Venter
på regning fra elektriker vedr. samme forhold.
Vi skal på et passende tidspunkt gøre provsten opmærksom på, at vi har tæret godt på de frie
midler.Godkendt

3. Til drøftelse:
a. Budgetdrøftelse - se bilag - Svend Erik
Der er taget udgangspunkt i budget 2019 samt regnskabet for 2018.
Vi får 100.000 kr. til opsparing, som er delt med 50.000 kr. til indvendig kalkning i Hundstrup og
50.000 kr. til maskinkøb. Det foreslås, at alle 100.000 kr. hensættes til indvendig kalkning i
Hundstrup, og af frie midler hensætte 50.000 kr. til maskinkøb, som tidligere gjort.Der er ønsker
om udgifter for yderligere kr. 70.000,-. Budgettet tilrettes. Vedtages på næste møde Der
søges om at bruge af frie midler til køb af fejemaskine ca. kr. 20.000,-.

b. Havemøbler - se bilag vi afventer
c. Papirservietter på toiletterne i sognehuset eller vaskeklude - drøftes igen vi indkøber
vaskeklude Laila kontakter indretningsudvalget.

4. Referat fra møder

5. Meddelelser
Inventarliste - se bilag - Margit og Anne

6. Evt.








Onsdag den 1. maj - sogneeftermiddag
Onsdag den 8. maj kl. 17 - Gud og Pasta
Fredag den 10. maj kl. 9 - 10.30 - Aktivitetsudvalgsmøde - Kl. 12.30 - FU
Søndag den 12. maj - Konfirmation Ulbølle
St. Bededag fredag den 17. maj - konfirmation Hundstrup
Søndag den 19. maj - Konfirmation Vester Skerninge
Torsdag den 23. maj - menighedsrådsmøde

7. Lukket punkt:

