Referat af menighedsrådsmøde den 19. september 2019

Til stede: Meta, Svend Erik, Jette, Niels S., Margit, Steen,, Steen, Dorthe, Per, Anne
Lise, Anne
Afbud: Laila, Jørgen, Jens
Fraværende:
1. Meddelelser fra:
FU:
a. Årskalender – bemærk mange rettelser udsendes af Laila
b. Ansættelse af ny organist:
Tirsdag den 1. oktober kl. 9 – ca. 12 i sognehuset – ansættelsesudvalget læser
ansøgninger og udvælger
Torsdag den 3. oktober – Indkaldelse sendes til ansøgere, der skal til prøvespil/samtale
Mandag den 7. oktober kl. 10-12 i sognehuset – menighedsrådsmedlemmer læser de
udvalgte ansøgninger – Laila og Jens vil være til stede - kan man ikke komme der kan
andet tidspunkt aftales med Jens
Tirsdag den 8. oktober kl. 16 – Hele menighedsrådet + Karin og Jette mødes i V.
Skerninge kirke til første prøvespil. Herefter samtale i sognehuset. Niels O. og Laila
aftaler, hvordan det kommer til at foregå – I skal nok blive informeret inden da.
Onsdag den 9. oktober kl. 16 – Samme koncept som tirsdag
Torsdag den 10. oktober kl. 16 – gentagelse – Herefter forhåbentlig enighed om valg af
ny organist.
c. Landemode 28. september – husk tilmelding ingen tilmeldte herfra
Præsten:
a. Konfirmandweekend – bilag - hvem deltager i panelet? Godt 40 er p.t. tilmeldt. I
panelet deltager bl.a. Margit, Niels S., Birthe L., Karin, Jette. Margit er tovholder på
mad m.m.
b. Kursusdag dåb og nadver lørdag den 16.11. kl. 9.30 – 16 – bilag – hvem deltager Laila,
Niels S, Niels O, Anne, Dorthe og Steen. Meta tilmelder.
c. Niels har modtaget positive meldinger om vore aktiviteter

Kontaktperson til præstegården:
Byggestrøm betales til Niels – forventet 100 kW
Facaden renoveres
Husnummer købes (20)

Kirkeværge:
a. Lys i infotavler vil koste min. 15.000,-, vi finder ikke behovet er der.
b. Sokkel til døbefont – læs bilag – evt. spørgsmål besvares Per kontakter Rosing
c. 1-års eftersyn i sognehuset Det er streng forbudt at pille ved fyret, der har været
problemer. Kun Steen stiller på fyret.
d. Tilsynsnotat VSK kirke – læs bilag – evt. spørgsmål besvares
e. Tur til Stenløse, Otterup og Rønninge Kirker om adgangsforhold – den 23.10 afgang
12.30 fra Vester Skerninge Kirke
f. Kirkesyn start fra 09.00 i Hundstrup. Anne bestiller smørrebrød.

Regnskabsfører:
a. Orientering om budgetramme
Driftsbudget 2020 er reduceret med kr. 200.000,- fra Provstiet.
FU gennemgår budgettet om det skal ændres.
Nem-Id signatur til Jette og Lene Elise
Studietur 2019 har kostet kr. 22.000

Kontaktperson:
Intet

2. Til beslutning:
Intet

3. Til drøftelse
a. Overførsel af 25.000 kr. fra omlægning af Ulbølle kirkegård til omlægning af V.
Skerninge kirkegård – Per S. - besluttes hvis alle tilstedeværende er enige
besluttet

4. Referat fra møder
a. Referat fra aktivitetsudvalgsmøde – se bilag
Deadline til Kirkenyt to fredage før det udkommer.

5. Meddelelser

6. Evt.
Kommende arrangementer:
Kirkesyn 24. september start kl. 09.00
Torsdag den 26. september kl. 19 – filmcafé
Lørdag den 28. september – Landemode i Odense – husk tilmelding
Onsdag den 2. oktober kl. 14.30 – Sogneeftermiddag
Weekenden den 5.-5. oktober – Konfirmandweekend
Tirsdag den 8. oktober kl. 16 - Prøvespil og samtaler med ansøger
Onsdag den 9. oktober kl. 16 – Prøvespil og samtaler med ansøger – FU
Torsdag den 10. oktober kl. 16 - Prøvespil og samtaler med ansøgere
Onsdag den 23. oktober – MHR. Møde
Torsdag den 24. oktober – Salmesangsaften
Onsdag den 30. oktober - filmcafé
Søndag den 3. november kl. 19 – Alle Helgen – Ulbølle

