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Fraværende: Claus Gustenhoff.

1. ref. Godkendt og underskrevet.
2. intet
3. Kordegnen ansøger om at deltage i kordegneforeningens årskursus.

4.
5.

6.

7.

Godkendt.
Se punkt 4, 5 og 6
Der er indhentet tilbud på psykologisk krisehjælp fra Falck og Top Danmark.
Nogenlunde samme pris. Punktet tages op på næste møde.
Iflg. reglerne har personalet lov til at fremkomme med ferieønsker men kan
ikke kræve ferie i en bestemt periode. Hvis menighedsrådets kontaktperson
skal finde vikarer i ferieperioden, skal personalets ferieønsker fremsættes i
meget god tid. Lene vil på det årlige medarbejdermøde få lavet en aftale med
personalet vedr. ferie.
Påbud om fod-knæ- og håndliste på gangbroen over kirkens hvælv. Der er
indhentet tømrertilbud. Arbejdstilsynet vil have en løsning inden 1 juli 2014
på problemet med slåning af græs på skrænterne ved præsteboligen og ved
kirken. Dennis har fundet en brugt totakts plæneklipper til 4.500 kr.
Menighedsrådet vil søge dækning fra 5-procentsmidlerne i provstiet. Dennis
spørger arbejdstilsynet, om totakts plæneklipperen er ok.
Karina er sygemeldt. Mette og Hanne har delt opgaverne mellem sig. Provsten
sørger for vikar på sygehuset. Hanne sender Karina en buket blomster fra
Sørup.
Provstiets præster og provsten har holdt møde med kommunen og
skolelederne. Det er slut med den traditionelle morgenkonfirmationsforberedelse. Kirken kan få eftermiddagstiderne. Måske
morgentimer fra efterårsferie til jul. Måske få hele dage og nogle weekender.
Det ender nok med et kompromis.

Kirkens korshærs økonomi er anstrengt. Der er problemer med at give alle
trængende et gratis måltid mad. Kirkens Korshærs leder i Svendborg har
spurgt, om kirken kunne hjælpe. Det blev besluttet, at hvad der lægges i
kirkens indsamlingsbøsser ved koncerter, går til Kirkens Korshær i Svendborg.
Der arbejdes på provstiplan på en kirke-skole-tjeneste, der skal støtte lærere
og præster i deres kristendomsarbejde.
Helle Lynge skal igen i år synge en overraskelses-sang til konfirmationerne.
8. Hanne har talt med Tore Bjørn Larsen, organist i Sct Nicolai. Han foreslår, at vi
slår de to kirkers kor sammen. Når Jesper har fri, tager han koret med til
Sørup. Der var en positiv holdning til forslaget, men det kræver planlægning.
Der afholdes korskole hver torsdag. Der stræbes efter en udgiftsneutral
løsning: vikarhonorar til Tore, kormedlemmer, som møder får løn. Evt.
minibus herud. Måske korweekend også. Det er tanken, at de to organister i
fremtiden skal dække hinandens ferier og fridage. Måske er der så penge til at
hyre musikledsagelse en gang imellem. Hanne går videre med det.
9. Et 4-stemmigt 12-mands-kor vil gerne medvirke ved en gudstjeneste. Positiv
holdning. Hanne taler med korlederen
10. Walther undersøger, hvad det koster at få Carl Bloch maleriet renset.
Kontakter også provsten.
11. Kaj Aage: Problemet med dryp i konfirmandstuen er løst. Der skal holdes øje
med, at udsugningsanlægget kører. Dennis tilbyder at Vibeke checker det, når
hun gør rent i konfirmandstuen. Budget 2015 for kirke- og teologiskolen blev
præsenteret. Forsikringsskaderne i forbindelse med stormen er nu opgjort.
Yderdør i sakristi er betalt.
12. Intet.
13. Den motoriserede trillebør er blevet renoveret, så den fremstår som ny.
Der er taget gran af. Hornvioler er døde af for megen fugt. Der skal indkøbes
nye hist og her.
14. intet
15. Intet. Kirkeværgen er fraværende.
16. Hanne kontakter sorg-gruppen om, hvad en evt. deltagelse indebærer
17. evt
18. Punkter til næste møde: Fysisk og psykisk førstehjælp.

Offentlig regnskabsmøde:
Regnskabet for 2013 blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet.

Referent: Birthe Bak-Hansen

