Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23. maj 2019

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

1. Meddelelser fra:
FU:
a. Reception i Provstiet den 15. maj - deltagelse fra menighedsrådet Per og Anne
deltog
b. Både voksen- og børnekor er i gang - koncert 2. juni
- børnekors medvirken ved gudstjenester er ønskelig
c. Ulbølle Sogneblad udkommer primo juni:
Konfirmation i Ulbølle
Sankt Hans Gudstjeneste i Ulbølle – overvejer plakat

Præsten:
a. Sct. Hans Gudstjeneste kl. 19.30 i Ulbølle – det er ikke en højmesse
b. Konfirmationer er gået godt, dejlige konfirmander
c. Nyhedsbrevssystem
På mødet i juni skal vi tage stilling til, om vi vil fortsætte med Kirkenyt i Den lille Avis
eller om vi vil gøre det på en enden måde. Niels Overgaard har undersøgt en
nyhedsbrevsmulighed - se vedhæftede bilag Niels O. kontakter Den lille Avis for at
undersøge mulighed for gudstjenesteliste
Gruppe til arbejdet; Niels O, Meta, Niels S., Laila, Anne –
Punktet sættes på igen i juni

Kontaktperson til præstegården:
Er færdige med at ordne have, har renset tagrende.

Kirkeværge:
a. Vester Skerninge kirke arkitekten er ved at indhente tilbud
b. Ulbølle kirke
 Nyt fyr - hvordan går det? Skulle virke nu
 kalkning
c. Indkøb af maskiner fejemaskine indkøbes p.t. ikke

Kontaktperson:

2. Til beslutning:
Budget 2020 - se bilag
Budgettet for 2020, der er afleveret og blevet påført tidsstemplet: 12-05-2019 16:00,
udviser et driftsresultat (A) på - 63.453 kr., der udlignes ved forbrug af frie midler på et
tilsvarende beløb.
FU indstiller budget 2020 godkendt godkendt af menighedsrådet

3. Til drøftelse:
a. Koncert i Vester Skerninge kirke den 2. juni - frivillige til traktement i sognehuset Inge
Marie og Annelise sørger for det
b. Flaske køleskab i bryggers - lyset derfra kan virke generende udefra. Hvordan løser vi
problemet? Steen fjerner pærer – problemet er løst
c. Forslag om at gøre spisning ved Gud & Pasta gratis. Udgiften 4 gange om året er
minimal for menighedsrådet som en aktivitetsudgift, men høj for børnefamilier. Prøver
at gøre det i et år.
d. Plan over forskellige bordopstillinger til ophæng - hvem vil lave det? Niels S. laver det
efter en skitse –Jørgen laver skitsen
e. Fristiftsordning - hvad vil vi sætte i gang? Gud og Pasta, Salmesang, Rengøring af
Sognehus, Udendørsgudstjeneste, filmcafe – afventer møde i Visionsudvalget.
f. Niels indkøber Blue Ray/DVD til brug ved bl.a. filmfremvisning – max. Kr. 1000,-

4. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalgsmøde - se bilag i forbindelse filmcafe indkøber Steen
plader til at sætte for vinduerne mod vest for at skærme mod lyset.
Anne og Meta er hjælpere til filmcafeen.
b. Referat fra studietursudvalg turen går mod Nyborg
5. Meddelelser
Menighedsrådsvalg i 2020 –orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj –inden da skal vi have
drøftet på mødet i januar

6. Evt.NB!!! - ændringer
Kommende arrangementer:
 Torsdag den 30. maj - Kr. Himmelfarts dag - FLAG
 Søndag den 2. juni kl. 19 - koncert med børne- og voksenkoret i Vester Skerninge
kirke. Efterfølgende traktement i sognehuset. Annelise og Inger Marie forbereder
 Onsdag den 5. juni - Grundlovsdag - FLAG
 Torsdag den 6. juni kl. 10.00 - aktivitetsudvalg +FU
 Torsdag, den 6. juni kl.16.00 - 20.00 - minikonfirmand
 Søndag den 9. juni - Pinsedag - FLAG
 Mandag den 10. juni kl. 13 - Pinsegudstjeneste i præstegården +
minikonfirmander
 Torsdag, den 13. kl. 16.00 – 21.00 minikonfirmander med forældrespisning
 Tirsdag den 18. juni kl. 19 - MHR-møde
 Onsdag den 19. juni - Sogneudflugt til Korinth

7. Lukket punkt

