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Afbud fra Niels Christensen, Jette Buch og Dennis Andersen

1. Godkendelse af referat fra 9. april 2014: referat godkendt og underskrevet.
2. Vision: Kirketælling: Stiftet forsøger at danne sig et billede af, hvor der er messefald. Det er
der ikke mange steder. Hvad kan vi bruge det til lokalt? Vi skal ikke lægge vores kræfter i
sommerperiode. Aftengudstjenester + andre sær-gudstjenester er derimod en god ide.
Der er kommet høringssvar til betænkning fra Fyns Stifts Menighedsrådsforening. Hanne
Wieland ser på det.
3. Kontaktpersonen: Dennis har holdt MUS-samtaler. Jan ønsker at blive tillært gartner.
Midler til kursus søges fra kompetencefonden. Jans løn vil stige ca. kr. 1300 pr måned.
Martin stopper midt i juni. De øvrige praktikanter stopper også om en måneds tid. Det
bliver et problem at nå at passe Ollerup kirkegård med begrænset personale. Kunne Martin
ansættes sommeren over til at dække ferien ind? Ollerup skal betale regningen. Der er sket
en opmåling af Ollerup kirkegård.
4. Præsten: Koret er blevet tilbudt at starte hos Tore Bjørn Larsen i Sct. Nicolai. Koret
medvirker ved 2 gudstjenester i efteråret. 7. september og 9. november. Hanne bestiller en
bus til transport af koret. Tore har lavet en plan over, hvordan det kan komme til at køre
udgiftsneutralt.
Konfirmandundervisning: bliver lidt anderledes herefter. Fra september til efterårsferien
bliver det fra kl. 14 – 16, derefter om morgenen, som de plejer, indtil 1. april. Og en lørdag.
(Gospeldag) Forsøgsordning i et år. Konfirmanderne får i år ”Menneskesønnen” som
konfirmationsgave.
Og til brudepar gives ”Bogen” skrevet af Bjarne Reuter
Hanne er miljørepræsentant for kolleger i Svendborg. Hun skal i år give frokost til alle Fyns
sikkerhedsrepræsentanter. Hanne købte blomster til Mai Bjerregaard, da hun startede.
5. Aktivitetsudvalg: Der skal snart være møde i aktivitetsudvalget om efterårets
arrangementer.
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31. august sogneudflugt til Strynø. Koncert med Rock, Håb og Kærlighed 2. maj.
6. Økonomiudvalg: Regnskabet skal nu indberettes digitalt med menighedsrådets stempel,
dvs. dato for godkendelse. Kopi af referat fra det møde, hvor det blev godkendt sendes.
Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.
Der er kommet en samarbejds- og serviceaftale fra Falck som blev underskrevet. Eksemplar
til miljømappen.
7. Præste- og kirkegårdsudvalg : Intet nyt
8. Graveren: Ikke til stede
9. Samarbejde med Ollerup: Graveren ikke til stede
10. Kirkeværgen: traktoren er kommet tilbage, hydraulikken virker igen. Forslag om, at der skal
spares sammen til en ny i fremtiden. Vi afventer ny aftale mellem Ollerup og Egense og
Sørup.
11. Orientering: Formanden orienterede om diverse indkommen post.
12. Eventuelt: Walther: Peters Quartet kommer og synger søndag den 23. november kl. 19.30.
13. Punkter til næste møde:
Stillingtagen til Jans uddannelsesønske
Martin som ferievikar i Ollerup og Sørup. Beregninger på økonomien.
”Foreløbigt budget” under punktet Økonomiudvalget.

Ref. Birthe Bak-Hansen

