Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 10. dec. 2014
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

1. Godkendelse af referat fra
12. november 2014

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 558

Referat
Referat godkendt

2. Vision

Mødedato for næste visionsmøde fastsættes til lørdag
den 28. marts 2015 kl. 9.30. Temaet fastsættes af
Hanne og Lene.

3. Kontaktperson

Der blev bevilget en Ipad til Sørup graverkontor.
Mus-samtale med Dennis Andersen er afholdt.
Apv skal gennemgås

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

Samarbejdet med Ollerup kirkegård kører fint.
Der er afholdt møder med Egense menighedsråd.
Egenses intentioner at samarbejdet med Sørup kommer
i gang fra februar eller marts 2015.

5. Skal der søges om at få
omklassificeret Sørup kirkegård
til en bykirkegård?
6. Præsten

Et enigt menighedsråd stemmer for, at der skal søges
om at få omklassificeret Sørup kirkegård til bykirkegård.

7. Aktivitetsudvalg

Nyheder kan ses i nyhedsbrevet.
Møde i aktivitetsudvalget efter nytår aftales.
Hanne sender snarest tekster ud til de
menighedsrådsmedlemmer, der vil læse til de 9
læsninger.

8. Økonomiudvalg

2 voksne pigestemmer a 500 kr. synger 4. sø i advent til
De 9 Læsninger,
Ved seneste Sørup/ Nicolai-kor-besøg her i Sørup kirke
var der 25 sangere til 6000 kr. plus bus. Næste gang
25. januar. Annonceres grundigt.
De alterbægre, som var itu er repareret. Pris: 120 kr. pr
stk.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Alt vel, intet nyt.

Orienterer om de forskellige december-arrangementer i
kirken.
Ny computer fra Kirkeministeriet sendes til Hanne inden
for kort tid.

10. Graveren

Der var grandækket på hele kirkegården til 1. søndag i
advent.
Hovedrengøring til januar. Ny printer indkøbt, 1500 kr.

11. Kirkeværgen

Kirkeværgen på Thurø har kontaktet Claus Gustenhof,
at han mener, provstiets fælles-takster på kirkgårdene
er for dyre.
Dennis: Gravstedsrettens første fredningsperiode er
vederlagsfrit, først ved fornyelser af gravstedsretten
skal der betales.
Claus tager kontakt til andre sogne for at diskutere en
anden måde at afregne fornyelser af gravstedsretten
på, så beløbet ikke bliver så stort.
Græsudlægget på kirkegården skal fremadrettet bruges
til urnegravsteder. De store gamle gravsteder købes
ikke til 2 urner.
Det besluttes at få Præstegården sprøjtet for mos og
alger på taget til foråret.
Tømrer Jan Olsen kan ikke nå at lave ringeloftet før
efter nytår. Eftersyn af klokkerne i dag, alt i orden.

12. Orientering
13. Evt.

--Intet

14. Punkter til næste møde.

---

Referat: Birthe Bak-Hansen

