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1. Godkendelse af referat

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Vision

Det diskuteres, om dette punkt skal på dagsordenen
ved hvert møde? Hanne mener, at det skal det, og hun
tager initiativ til møde i de to udvalg fra visionsdagen.
Det nye ”kirkeblad” er ok. Ingen klager.

3. Kontaktperson

Samarbejde med Ollerup om kirkegården udvides
måske til også at indbefatte Egense. Kontrakt fra 1.
september m. Ollerup er undervejs. Ollerup har sendt
samarbejdsaftale til stiftet til vurdering og godkendelse.
Kirsten Pedersen, Formand for kirkegårdsudvalget i
Egense vil kontakte Tina Kærsgaard i stiftet, da en
individuel aftale skal laves med de enkelte sogne.
Martin har passet Ollerup t .o. m august. Samtaler med
ansøgere til gravermedhjælperstillingen i Ollerup.
Vibeke er virksomhedsoverdraget til Sørup den 1.
august.
Lene har afholdt det årlige medarbejdermøde.
Der anskaffes hjælpemiddel på usb-nøgle, til oplæsning
af bl.a. mails.
Førstehjælpskursus for menighedsråd og personale skal
bestilles til en hverdagsaften hos ”Nødsporet” ved Jens
Kock.
Dennis genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, skal på
opfølgningskursus til efteråret.

4. Præsten

Takker for fejring af hendes 20 år her i Sørup.
Ny vikarpræst, Lene Sjørup, var til stede, er ansat i
Karina Aallmanns stilling indtil Karina er raskmeldt.
Prædikantliste er lagt incl. julen. Ønsker at lave vintergudstjenesterne lidt senere end kl. 10.00 måske gerne
kl. 11.30, da hun kommer fra Nordlangeland. Lene
Sjørup foreslår at koncert med Peters Quartet bliver en
del af en aftengudstjeneste den 23. november. Walther
spørger dem, om det kan lade sig gøre.
Smeden har ordnet kold og varmt vand i præstegården,
kloak skyllet igennem, syn på præstegårdens fyr, det
fungerer nu.

Hanne ønsker sig en sort alba i viskose, som kan bruges
om sommeren. Pris 1500 kr. Den er bestilt, kommer
sidst i august.
25 konfirmander tilmeldt til forberedelse.
Hanne foreslår, at der bygges en træterrasse ved søen,
neden for præstegården. Der er knap så varmt.
5. Aktivitetsudvalg

Har ligget stille i sommerperioden. Sognetur til Strynø er
planlagt til 31. august, ca. 35 tilmeldte. Walther står for
arrangementet, hvor mosteriet og kirken skal ses. Der
drikkes kaffe på mejeriet. Ølsmagning i Peters Kabys,
hvor der spises middag. Hanne aftaler med
færgeselskabet om der skal bookes på forhånd.
Forslag om studietur først i maj 2015 til Als.

6. Økonomiudvalg

Kvartalsrapporten venter til næste møde. Kaj Aage har
haft møde med Sydfyns Elforsyning om gas derfra til en
god pris.
Indbydelse til budgetsamråd 27. august kl. 19.00 på
hotel Svendborg.

7. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

8. Graveren

Der skal laves fod- knæ- og håndlister i kirkens tårn,
afventer, at Tømrer Daugaard har tid.
Dennis takker for fødselsdagsgaven til sin 30 års dag.
Ny praktikant på Sørup kirkegård med et forløb på et
halvt år.
Stort vandforbrug denne sommer for at holde liv i
sommerblomsterne.
Sø-genopretningsprojekt er i gang, entreprenørerne
låner toiletter på kirkegården i perioden.
Svendborg træfældning været på kirkegården og har
beskåret nogen af trækronerne, det er blevet godt.
Rykker fra Arbejds-tilsynet om vedligehold af
græsskrænter, Kaj Aage og Dennis har svaret dem, at
der er købt ny græsslåmaskine.

9. Samarbejde med Ollerup

Navnet på punktet ændres til ”Samarbejde med andre
kirkegårde”, og rykkes for fremtiden op til punktet efter
kontaktperson

10. Kirkeværgen

Kirkegårdslågerne er blevet oliebehandlet.
Rentokil er gået i gang med renovering af loftet i
våbenhuset efter skader fra behandling for
borebilleangreb.
Dato for syn over kirkegård og præstebolig: tirsdag den
2. september kl. 14.00.

11. Orientering

Diverse brochurer

12. Evt.

intet

13. Punkter til næste møde.

Økonomi
Til oktober et punkt om gudstj.tællingerne.
Træterrasse ved præstegården, ved søen.

Næste menighedsrådsmøde: onsdag, den 10. september 2014 kl. 17.00 i Elmelund.

Referent: Birthe Bak-Hansen

