Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 23. oktober 2019
Kl. 18.30 – 21.30 i sognehuset
Til stede: Laila, Steen, Dorthe, Jens, Margit, Niels S., Jørgen, Meta, Anne Lise, Per,
Anne, Niels O., Jette, Svend Erik
Afbud:
Fraværende:
1. Meddelelser fra:
FU:
a. Årskalender – bemærk mange rettelser – se bilag
b. Konstituerende møde i november – hvis man ikke ønsker at fortsætte sin
enkeltmandspost, skal det tilkendegives.
Det gælder kirkeværge, kasserer, sekretær, kontaktperson, bygningssagkyndig samt
underskriftberettiget.
Læs om konstituering i Menighedsrådsbladet 08. 2019 side 25.

Præsten: Tilbud om døvegudstjeneste den 17. maj kl. 14.00 af døvepræst Kristine Beck.
49 konfirmander tilmeldt
Ny organist starter 1. januar 2020, men kommer 31. december, gudstjeneste kl. 11.00 og
derefter reception i Sognehuset.
Gratis kirkenyt pr. mail, ide at datoer for arrangementer lægges i elektronisk kirkenyt
Link til overblik over personalets fridage og ferier – Niels O. arbejder på det.

Kontaktperson til præstegården:
Kalkning og maling er afsluttet - kr. 11.000,- efter budgettet
Havemand er syg og kommer ikke mere i år – vi mangler en afløser
Kontor til organist – Steen arbejder på en løsning, vi må regne med et beløb til dette.
Udvalget til dette er Steen, Laila, Margit og Anne Lise og Jørgen.

Kirkeværge:
Et års gennemgang af Sognehuset er gennemført, lukkemekanismer på døre skal
gennemgås – der skal undersøges om ventilationsanlægget er helt OK.
Gennemgang af arbejdet i Vester Skerninge Kirkes hvælvinger. Dette til tilfredshed.
Tur i dag om handicapadgang i Kirkerne. Vi besøgte kirkerne hvor vi så muligheder for
skrå tilgang til kirkerummet. Per arbejder videre med skitseprojekt for videreansøgning.
Regnskabsfører:

Kontaktperson:
a. Orientering om ny organist – Nu er det officielt – det kommer i Kirkenyt

2. Til beslutning:
a. Budget 2020 – se bilag Vi skal finde besparelser på ca. kr. 75.000,- yderligere, alle skal
derfor være opmærksomme på udgifterne og spare fremover.
b. Budgettet for 2020, der er tidsstemplet 12-10-2019 kl. 16:16 - indstilles
godkendt af FU. Godkendt

c. Kvartalsrapport pr. 30.09.19 – se bilag
Indstilles godkendt af FU Godkendt

d. Revisionsprotokollat - se bilag
FU indstiller Revisionsprotokollatet for 2018 er taget til efterretning med følgende
bemærkninger:
Pkt. 8: - Kassebeholdning:
Kassebeholdningen vil ved udgangen af 2020 ifølge budget 2020 være reduceret til kr.
213.294, bl.a. fordi Provstiudvalget har reduceret driftsrammen med kr. 200.000.
Pkt. 9 – 13: - Manglende funktionsadskillelse:
Menighedsrådet er opmærksom på de af revisor anførte problemstillinger, men finder
ikke umiddelbart anledning til at ændre den hidtil anvendte praksis vedrørende
regnskabsfunktionen.
Med hensyn til håndtering af likvide midler, skal bemærkes, at der ikke er et kontor,
hvortil der kan rettes henvendelse for betaling af regninger. Der modtages ingen
kontanter eller checks.
I forbindelse med betaling af større regninger f.eks. i forbindelse med byggeri eller
større anlægsarbejder attesteres regningerne af kirkeværge eller anden bemyndiget
person inden betalingen finder sted. Vikarsedler attesteres ligeledes inden
indberetning til lønsystemet.
Formand og valgt kasserer gennemgår kvartalsvis alle bilag og kontoudskrifter fra
banken, hvor der har været bevægelser.
På baggrund af de anførte bemærkninger vil Menighedsrådet på et senere tidspunkt
genoverveje den anvendte praksis.

Godkendt

3. Til drøftelse
a. Kontormulighed for ny organist
b. Menighedsrådsvalg – læs i Menighedsrådsbladet 08. 2019 side 8-9
Indledende drøftelse samt tidsplan
c. Personalepolitik – se bilag
Kort oplæg – herefter drøftelse af jeres evt. bemærkninger. Sættes på mødet i
november til videre drøftelse, evt. beslutning. Tages op på næste møde
d. Kirkekaffe - organiseres Tages op af FU

4. Referat fra møder

5. Meddelelser
Organist til julegudstjenester fundet
6. Evt.
Kommende aktiviteter:
Torsdag den 24. oktober – Salmesangsaften
Torsdag den 31. oktober - filmcafé
Søndag den 3. november kl. 19 – Alle Helgen – Ulbølle
Onsdag den 6. november – sogneeftermiddag + aktivitetsudvalg + FU
Onsdag den 13. november – Konstituerende menighedsrådsmøde + ordinært møde
efterfølgende
Torsdag den 14. november kl. 19 – Stillegudstjeneste i Hundstrup

7. Lukket punkt

