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Referat af menighedsrådsmØde tirsdag den 18. iuni

2O7r9

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

Fraværende: Ingen

!r

t.

Meddelelser fra:
FU:

a.

Navne/adresseliste - se bilag
Vil I godt have rettelser med til mødet revideres

Præsten:

a.

Udendørsgudstjeneste for alle - både menighedsråd og ansatte den 21. juni 2020
Gudstjeneste sommen med 4 ondre menighedsråd i området.
God onden pinsedog trods regn

Præstegården er stødig åben for orrangementer
Græsbrænderkurus

til havemand i Præstegården bevilges.

Kontaktperson til præstegården:
_Ny plæneklipper er repareret under garontien
Der indkøbes ny hækklipper pris mox, Kr.2.OO0,-

Kirkeværge:
a. Kalkningsplan - se bilag I gong i Ulhølle - Hundstrup i okober
b. Vester Skerninge kirke - se bilag Stort dcn 72. ougust - til november. Kirkegongen
berøres ikke. lndvendig istondsættelse med stort foruentet moj 2020.

L3c

Kontaktperson:
lntet på det åbne

punk

2. Til beslutnine:
Det besluttes ot det udsendes nyhedsbrev elektronisk, pris ca. kr. 3.(fr0,-

3. Til drøftelse:
a. Hvordan vilvi annoncere

fremover?
Oplæg ud fra mØdet i udvalget den 5. juni Meta orienterede om mødet

b.

Forslag til visioner fra visionsudvalget - se bilag Niels orienterede -vi bokker op om
oplægget, vi igongsætter en stillegudstjenester med koffe i efteråret 2079
Udvalg til sognevondring i 2020- tørgen og Anne
Niels orbejder videre med odgongslorhold ved V. Skerninge Kirke
Vi beslutter at der benyttes Kroghs Forlogs Korølbog med salmer i nedsot toneleje

c.

Omlæsnins af Kirkenet-datalinier - se bilag
I forbindelse med den snarlige omlægning af Kirkenet-datalinjen til præstegården og
kirkekontoret (efter udgangen af juni 20791, skalmenighedsrådet beslutte, om TDC-datalinjen
skal erstattes med en anden udbyder med meget bedre og hurtigere internetforbindelse
(Stofas priser er 100 Mbit: 299,-/mdr - 600 Mbit:499,-/mdr).
Valget af anden udbyder er især aktuelt, fordi TDC har oplyst, at der ikke kan oprettes hurtigere
internetforbindelse til præstegården og kirkekontoret end maks. 15-20 MB.
Vi bevilger Stofo til kr.299,- - dette vil være co. samme pris som hidtil

4.

Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalgsmøde - se bilag
Deødline til næste sogneblod
Studietur den 37. ougust

5.

Meddelelser

6.

Evt.
Vi vil undercØge muligheden

lor atfå et kirkeskib til Hundstrup

Kommende arrangementer:
Onsdag den 19. juni - sogneudflug! til Korinth
Søndag den 23. juni - Sct. Hans gudstjeneste
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7.

Torsdag den 4. juli kl. 19 - Sommerbio
Torsdag den 1. august kl. 19 - sommerbio
Tirsdag den 20. august - menighedsrådsmøde
Tur i Præstens skov 24. august kl. 10.00

Lukket punkt
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