Referat af

Dato

Sted

Formandens

Blad nr.

Menighedsrådsmøde

09. 04. 2014

”Elmelund”

Initialer

544

Sørup sogn

Kl. 17.00

Sørup Kirkevej 33

SN

side 1 af 2

Afbud fra Niels Christensen og Birthe Bak-Hansen.

1. Godkendelse af referat fra 20. marts 2014: Birthe er fraværende: Lene tager referat.
2. Vision: nyhedsbrev fra biskoppen – Lene indberetter tallene til Stiftet.
3. Kontaktpersonen: arbejdsmiljø gælder også for kirken, møde med Ollerups formand omkring
kirkegårdsdrift derude – lukket punkt.
Der er enighed om, at vi gerne vil hjælpe Ollerup i den udstrækning, vi kan. Et udvalg bestående af
Dennis, Kaj Aage og Lene arbejder videre: Vi vil bede Ollerup udfærdige på skrift, hvad de helt konkret
har brug for, før vi udarbejder konkret tilbud.
4. Vurdering af tilbud på sundhedsordning fra Falck og Topdanmark. Der er forsøgt indhentet tilbud fra
andre forsikringsselskaber, men det er ikke ret mange, der udbyder psykisk førstehjælp som et
produkt.


Tilbuddet fra Falck kan deles, så den psykiske førstehjælp kan tages ud, hvilket er det, vi
som råd beslutter os for. Vi tager kontakt til Falck og takker ja til det tilbud om psykisk
førstehjælp og ikke fysisk behandlingstilbud. Fysiologisk behandling fortsætter som hidtil,
hvor hver medarbejder kan benytte den behandler, man har brug for og får dækket 3 gange
behandlinger årligt af menighedsrådet. Fysiologisk behandling: kiropraktor, massage,
fysioterapi.

5. Præsten: Karina Aallmann er sygemeldt, foreløbigt 3 mdr. Hun har sendt en tak for de blomster, der
er sendt hende. Der er indsat en vikar: Maj Bjerregaard som vikar for Karina. Annonce i avisen
(Hanne) omkring indsættelse af hende Skærtorsdag – der vil være et mindre traktement efter
gudstjenesten kl. 19.30. Hanne planlægger.
Skolereformen: heldagsskole – konsekvenser for konfirmandundervisningen.
4-stemmigt kor kommer og deltager i en gudstjeneste til efteråret.
Vores kor – der er en meget positiv holdning fra Sct. Nicolai sogns menighedsråd, så der arbejdes
videre med dette.
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6. Aktivitetsudvalg. Planen er lagt: koncert 25. maj 2014. Koncert 30. marts aflyst, idet der var
sygdom.
7. Økonomiudvalg. For-budgetsamråd i provstiet afholdt den 24. marts 2014: 2.368.432 kr. i
samlet ligning til budgetår 2015. Fastholder drift af Kirkeskole/skole for teologi, med nedsat
kontingent, idet der er en god kassebeholding. Kirkekalkefonden arbejdes der videre i. Vi skal
have udarbejdet et udkast til et budget for 2015.
8. Præste- og kirkegårdsudvalg: Karl Blocks maleri. Der ligger en plan for billedet, vi må ikke
røre billedet overhovedet, før det har været over Nationalmuseet. Vi lader det ligge pt.
9. Graveren: plæneklipper til skråninger er indkøbt og godkendt af arbejdstilsynet. Tidligere
gravermedhjælper Curt er blevet bisat med deltagelse af Svend, Hanne og Dennis. Vi har fået
en tak på skrift fra familien.
10. Samarbejde med Ollerup. Er drøftet under kontaktperson-punktet.
11. Kirkeværgen. Intet.
12. Orientering. ”Om at blive til nogen” skrevet af Uffe Lauritsen om tidligere præst i Sørup sogn:
pastor Lauritsen. Værket kan købes for kr. 100,- - henvendelse til Hanne ved interesse.
13. Eventuelt. Intet
14. Punkter til næste møde: Kvartalsrapport

Referent: Lene Tilsted

