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Referat

1. Godkendelse af referat fra 8. januar 2014. Godkendt og underskrevet.
2. Vision. Evaluering af visionsdagen den 1. februar 2014. En god dag. Måske skal der næste
år inviteres en ude fra til et oplæg.
3. Kontaktpersonen. Medarbejdermøde i juni måned, uge 25. APV møde i sidste uge i
arbejdsmiljøgruppen. Frugtbart arbejde blev udført.
4. Sognepræsten:
a. Deltagelse i Sorggruppe-projekt. Vi vil gerne se en mere detaljeret projektbeskrivelse. En
spændende ide, som vi sikkert gerne vil støtte. Hanne melder tilbage til gruppen.
b. Forslag fra Karina Aallmann om midnatsgudstjeneste den 24. december. Der er ikke den
store tilslutning til det, mest af hensyn til personalet. Vi har ingen forventning om, at det vil
trække mange kirkegængere til herude på landet.
c. Hvad vil vi med kirkekoret? Det har været debatteret. Det besluttes at arbejde på at finde
en kandidat, som kan overtage kirkekoret: 1 øvetime i løbet af ugen samt deltagelse i
gudstjeneste ca en gang om måneden med korlederen. Hanne og Lene kontakter en mulig
kandidat.
Hanne havde et tilbud med fra en kandidat, som kan fortælle biblen live. Svaret til ham
bliver: tak for tilbuddet – vi kontakter ham, hvis det bliver aktuelt.
5. Aktivitetsudvalg. Fastelavnsgudstjeneste den 2. marts 2014 kl. 14.00. Sangaften den 13.
marts. Koncert i kirken den 30. marts kl. 16. Herrekoret giver koncert i kirken den 8. april
2014. ”Rock, håb og kærlighed” koncert den 25. maj kl. 19.30. Aftengudstjeneste den 1. juni
kl. 19.30 med efterfølgende servering i konfirmandstuen. Måske sognetur den 31. august
2014.
6. Økonomiudvalg
a. Kvartalsbalance. Vi mangler at svare vores andel af Vibekes løn til Ollerup, til gengæld
mangler de at betale deres andel af Dennis´ løn. Udgiften til behandling af borebiller er
ej heller udgiftsført, men der foreligger anlægsmidler hertil. Der er repareret trappe,

udbedret stormskade – skorsten/gasfyr. Der skulle komme forsikringsmidler retur, det
afventes (90%). Der har været flere udgifter til transport af konfirmander end
budgetteret. Kirkegårdens udgifter hænger sammen med afskedigelse af tidligere
gravermedhjælper. I præsteboligen har der været rør-spuling af kloaksystemet, som ikke
var budgettet. Der har været tilkøbt konsulentbistand til Arbejdsmiljø-udredning, samt
afvikling af kurser for ca. 10.000,Debitorer: der er stort set kommet det ind fra gravstedsvedligeholdelse, som gælden
udviser. Andre tilgodehavender udgør: moms, udbetalt til forudlønnet, tilgodehavende
for fleks-job-refusion. Gravstedskapitaler er det, der indbetales Stiftet af gravstedsejer.
Beløbet fremgår ligeledes som hensættelse, da det skal bruges til fremtidigt arbejde.
Egenkapitalen er ikke ændret endnu, da årsregnskabet endnu ikke er afsluttet.
b. Underskrift af ”Protokollat vedrørende ansvarsforhold”
7. Præste- og kirkegårdsudvalg. Intet nyt
8. Graveren. Intet nyt.
9. Samarbejde med Ollerup – intet nyt
10. Kirkeværgen. Ny måtte i konfirmandstuen. Utætheden ved ventilationen i konfirmandstuen
undersøges ved Lars Ellermann i næste uge. Hovedrengøring i konfirmandstuen og
køkkenet, samt kontoret. Dennis kontakter et firma, der får det udført. Aftales ligeledes med
Hanne.
Synsrapporten er godkendt af provstiet.
Døren til sakristiet bliver sat i igen i næste uge. Den er repareret efter indbrud. Udgiften
bliver mindre end tilbuddet lød på. Alle lofter på 1. salen er malet (minus køkkenet).
Forsikringsskade.
Gulvtæppe på det bagerste kontor tages af. Gulv afhøvles evt.
11. Orientering. Formanden orienterede. Det besluttes at bevilge 1.000,- kr. til foreningen
”Børn og unge i sorg på Fyn” Der indkaldes til møde på kommunen ang. fremtidig placering
af konfirmandundervisningstimerne. Budgetsamråd den 24. marts 2014 på Hotel Svendborg.
12. Eventuelt
13. Punkter til næste møde: Næste menighedsrådsmøde udsat til den 20. marts 2014 – torsdag!
Regnskabsmøde, i konfirmandstuen. Maleriet af Karl Blok, som hænger inde på det
bagerste kontor, foreslås ophængt i kirken igen. Skal det renoveres?
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