Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. august 2019
Kl. 19 – 21.30 i sognehuset
Til stede: Sv. Erik, Per, Jette, NBO, Jens, Margit, Sinding, Steen, Dorthe, AnneLise,
Laila og Meta
Fraværende: Anne og Threms
1. Meddelelser fra:
FU:
a. Overvejelser vedr. næste menighedsrådsvalg: Valgproceduren er ændret, så vi allerede
den 12. maj skal have valg-menighedsmøde. Derfor skal vi i løbet af efteråret overveje,
hvem der ønsker at fortsætter, og hvem vi evt. skal ud og spørge.
b. Personalepolitikken er sendt ud til personalet: Når personalet har gennemgået den,
kommer den tilbage til MR, så vi kan gennemgå den.
Præsten:
NBO har fået indopereret pacemaker, og føler sig meget bedre tilpas. Har klaret det uden
sygemelding.
NBO er meget engageret i V. Skerninge forsamlingshusets redning og optræder på
forskellige medier.
Der er afholdt kalendermøde i dag, og den reviderede kalender udkommer med referatet.
Kontaktperson til præstegården:
Synsudsat kalkning og maling af træværk af Præstegården udføres i september.
Kirkeværge:
a. Vester Skerninge kirke – Bilag udsendt.
Per orienterede om den påbegyndte renoveringen af V. Skerninge kirke.
Per blevet opmærksom på mulighed for at gøre kirken mere handicapvenlig – Otterup
Kirke har lavet noget vi måske kan bruge – Per planlægger en studietur dertil, hvor dem
der har lyst og lejlighed kan deltage.
Der skal sås vilde blomster på arealet syd for Ulbølle kirke til foråret.
b. Kirkegårdene – Bilag udsendt.
c. Syn ved kirker og præstegård tirsdag den 24. september
Hundstrup kl. 9
Ulbølle kl. 10.30
Frokost i sognehuset
Vester Skerninge kl. 13
Derefter præstegården
Alle vil gerne deltage

Kontaktperson:
Jens oreinterede
2. Til beslutning:
a. Kvartalsrapport - Bilag udsendt
Laila og Sv. Erik gennemgik kvartalsrapporten, som viser en del overskridelser. En del er
uforudsete udgifter, og alle overskridelser er vedtaget/godkendt af MR. Samlet viser
kvartalsrapporten dog et forbrug på 51%, så der er også en del punkter, hvor der har
været i mindre forbrug. Alt i alt er Sv. Erik ikke rigtig bekymret, men opfordre til
mådehold.
Kvartalsrapporten godkendes.
b. Bilag til regnskabsinstruks - Revideret bilag udsendt.
Revideret p. g. a. navneændringer. Bilaget blev underskrevet.
3. Til drøftelse:
a. Afskedsreception for Anette Holm – Laila orienterede om dagens forløb
Margit, AnneLise og Meta mødes kl. 9 og forbereder det der skal serveres
b. Lys i infotavler – Per undersøger muligheder.
c. Udvalg til indvendig istandsættelse af Vester Skerninge kirke – En del ligger allerede
vedtaget/godkendt, men f. eks. hvem der skal hugge det nye fundament til døbefonten,
farver og belysning skal hele MR være med til at beslutte.
4. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalgsmøde – Bilag udsendt.
b. Referat fra møde med frivillige - Margit
5. Meddelelser
Budgetsamråd den 28. august.
Nationalmuseet er ved at undersøge alterpartier, og kommer nu og ser på Ulbølle kirke
6. Evt.
Kommende arrangementer:
 Lørdag den 24. august kl. 10 - 12 - ved Kaffepletten i Præstens skov - husk kaffe
 Mandag den 26. august kl. 18.30 - 21 - DSUK nørkleklub
 Lørdag den 31. august - studietur
 Onsdag den 4. september - sogneeftermiddag
 Torsdag den 26. september kl. 19 - Filmcafé
 Onsdag den 18. september kl. 19 - Salmesangsaften
 Søndag den 15. september Høstgudstjeneste kl. 9 i Ulbølle, kl. 10.30 i Hundstrup
 Torsdag den 19. september - menighedsrådsmøde
 Søndag den 22. september kl. 10.30 - Høstgudstjeneste i V. Skerninge - høstgilde i
sognehuset efterfølgende
7. Lukket punkt

