Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 13. november 2019
Kl. 18.30 – 21.30 i sognehuset

Til stede: Jens, Laila, Dorthe, Arne (indkaldt som suppleant for Steen), Niels S.,
Margit, Jørgen, Meta, Per, Anne Lise, Anne, Jette, Niels O.,
Afbud: Steen
Fraværende:
1. Meddelelser fra:
FU: ingen

Præsten:
a. Rengøringstilbud – præstegården / kordegnekontor
Har fået et nyt tilbud, vi kan spare mindst kr. 5.000,- om året. Niels O. foretager det
fornødne.
Der er mere end 90 tilmeldt nyhedsbrevet
Vi har 49 konfirmander
Der kommer to 3. klasser fra Vestermarksskolen på besøg i kirken

Kontaktperson til præstegården:
a. Kontor til organist
Der bliver kontor til Heidi ved siden af Jettes – der arbejdes på det. Laila og Per står
for oprydning af arkivet.

Kirkeværge:
Forventer at lys er opsat inden 1. december
Muren på Ulbølle Kirkegaard renoveres med start 1. december

Regnskabsfører:

Kontaktperson:
Vi arbejder på at afslutte evaluering af kirketjenerfunktionen. Forventes snart sker.
Der har været foretaget en opmåling af graverfunktionen
Kirkesangerområdet skal opmåles.

2. Til beslutning:
Intet
3. Til drøftelse
a. Spisning ved menighedsrådsmøder – forslag om at afskaffe spisning før mødet.
Indlægge en pause midtvejs med en forfriskning. Anbefales, det tages op på næste
møde
b. Kollektliste – se bilag ok
c. Kaffebord i Filippahuset efter koncert i Hundstrup kirke – hjælpere??
Anne Lise fra kl. 18, Meta fra kl. 17, Steen og Dorthe kl.17.00, Jens fra 17.00, Flemming kl.
17.00
d. Brandvagter juleaften og 1. juledag – Hvem?
Juleaften:
Hundstrup – Jørgen
Vester Skerninge – Margit
Ulbølle – Steen
Juledag:
Hundstrup - Meta
e. Menighedsrådsmøder i 2020. Principper drøftes ang. antal og mulige ugedage.
Laila laver et forslag – hver måned undtagen juli og evt. december
f. Personalepolitik – se bilag
Der er foretaget en rettelse til rygning i Præstegården, retningslinjer fra Kirkeministeriet
for dette følges. Personalepolitikken vedtages, den tages op til evaluering hvert år i
november.
g. Kirkekaffeordning – hvor ofte? - hvem medbringer?
Afventer – Niels O., vil indkalde til ny Visionsaften i starten af 2020
Kirkekaffe den 22. december til de 9 læsninger

4. Referat fra møder
a. Aktivitetsudvalgsmøde referat er udsendt

5. Meddelelser

6. Evt.
Kommende aktiviteter:
Torsdag den 14. november kl. 19 i Hundstrup – Stillegudstjeneste
Lørdag den 16. november i Vissenbjerg – Temadag for tilmeldte om dåb og nadver
Onsdag den 20. november i V. Skerninge kirke kl. 16.30 – Tusmørkegudstjeneste
Torsdag den 28. november kl. 19 – filmcafé
Fredag den 29. november kl. 18 – julefrokost i sognehuset
Søndag den 1. december kl. 17 – familiegudstjeneste i Ulbølle efter juletræstænding
Onsdag den 4. december – jule/sognemøde, Aktivitetsudvalg, FU
Søndag den 8. december kl. 19 – Koncert i Hundstrup kirke + kaffebord i Filippahuset
Onsdag den 11. december – menighedsrådsmøde
Torsdag den 12. december kl. 19 – salmesang i sognehuset

7. Lukket punkt

