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Til stede var: Svend Nielsen, Claus Gustenhoff, Niels Christensen, Jette Buch, Dennis Andersen,
Kaj Aage Rasmussen, Lene Tilsted, Karina M. Aallmann, Hanne Wieland, Walther Juul Hansen,
Birthe Bak-Hansen

REFERAT

1. Godkendelse af referat af 11. december 2013. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Vision: Lene hilste velkommen, at hjemmesiden er opdateret med det nye slags kirkeblad, et
nyhedsbrev. Diskussion om at tage billeder i kirken til hjemmesiden. Det blev besluttet, at alle de
gamle billeder fra 2009 slettes fra hjemmesidens fotoalbum, Lene vil gerne have Hannes
juleaftensprædiken på hjemmeside og efterlyser i det hele taget nye prædikener, da de ældste er fra
2009.
Karina vil sende en prædiken til hjemmesiden.
Hvem har ansvar for at bringe tingene fra den digitale arb.plads op på møderne? Formanden havde
bedt Lene Tilsted fremlægge de ting, der havde relevans fra den digitale arbejdsplads ved dette
møde.
3. Kontaktpersonen: Dennis’ løn er nu på plads, iflg. Stiftet.
Forår betyder MUS-samtaler. Tilbud fra miljøkonsulent Ulrik Hauger om et abonnement på
konsulentbistand. Indebærer et årligt besøg. Dennis mener ikke, det er nødvendigt.
Budgetsamråd: 24. 03 2014, kl. 19 på Hotel Svendborg.
4. Sognepræsten. Der har været problemer med el-installationerne i præsteboligen
El-vagten blev tilkaldt i juledagene. 2 udendørs kontakter våde og mørnede, og 2 ventilatorer,
Diskussion om valg af elektriker. Der bør laves en opdateret håndværkerliste.
5. Aktivitetsudvalg:
Der aftales et møde i aktivitetsudvalget.
6. Økonomiudvalg. Price Waterhouse Coopers har foretaget et anmeldt beholdningseftersyn.
Eftersynet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Revisionsprotokollat til Beholdningseftersyn for 2013 underskrives af m-medlemmerne. Kaj Aage
sender et revionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold til m-medlemmerne til gennemlæsning, det
skal underskrives senest 28. februar.
7. Præste- og kirkegårdsudvalg
Intet nyt.
8. Graveren
MUS holder Dennis for Vibeke og Jan. Jan er tilmeldt 4 ugers praktiske kurser. Pris: 2400 kr.
tillært gartner, det arbejdes der på vedr. Jan.
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9. Samarbejde med Ollerup
Behandlet på et lukket møde.
10. Kirkeværgen
Tilbud fra maler om maling af lofter på Elmelund efter vandskade. 20.718, incl moms.
Taget på Elmelund bliver færdig i denne uge.
Der er indkøbt ny opvaskemaskine til konfirmandstuen.
Ny dør til sakristi skal laves af firmaet Guldfeldt. Hængsler og låsetøj skal genbruges. Flugtvejen
kan ikke bruges i de par uger, hvor der bliver skruet en plade for døren.
Firmaet Rentokil, som har sprøjtet i kirkens tårn for borebiller, har ikke ladet høre fra sig vedr.
udbedring af skjolder på loftet i våbenhuset. Loftet skal laves ikke før april-maj måned når det er
tørt. Behandlingen er ikke betalt endnu.
11. Orientering:
Lene orienterede – se kontaktpersonens punkt.
12. Evt.
13. Punkter til næste møde
Koret i kirken.
Underskrift af protokollat vedr. ansvarsforhold
Kvartalsbalance

Referent
Birthe Bak-Hansen

