Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 8. oktober 2014 Formandens initialer:
kl. 17.00 i Elmelund,
SN
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg
Blad nr. 554

Referat
1. Godkendelse af referat fra
10. september 2014

Referat godkendt

2. Vision

Lene har søgt Trygfonden om en hjertestarter. Det får
vi tidligst svar på forår 2015, da ansøgningsfristen er
1/3. Det oplyses, at der er en hjertestarter i nabohuset
til præstegården.
Vi bliver 14 + Walthers kone til førstehjælpskurset

3. Kontaktpersonen

Der skal holdeset nyt møde i Udvalget for Samarbejde
med andre Kirkegårde, da vi har modtaget udkast til
samarbejdsaftale med Egense.

4. Samarbejde med andre
Kirkegårde

Der er afholdt møde med Ollerup - ingen problemer, de
er glade og tilfredse i Ollerup med vores pasning af
deres kirkegård

5. Præsten

Konfirmandundervisning er startet med
eftermiddagsmoduler. De cykler herud efter skoletid, og
de er sultne, når de kommer lige fra skole - Hanne stod
med noget brød.
Rigtig god koncert i søndags, alle fandt det rigtig godt;
Der blev indsamlet 1578,50 kr til kirkens Korshær ved
denne lejlighed.
Hanne har ferie i uge 42.

6. Samarbejde mellem Sct.
Nicolai og Sørup om kirkekor

Koret medvirker ved udvalgte søndage - 1 i september
og 1 i november. Der er kommet regning for første
gang; prisen bliver ca 4300 kr pr gang. + bus 1700. Det
er de voksne stemmer, der koster 300 kr. pr næse. Det
overskrider ikke vores kor-budget, hvis de for eksempel
kommer 4 gange om året. Konklusion; koret fra Sct.
Nicolai deltager ved gudstjenesten 4 gange om året.

7. Aktivitetsudvalg

Der skal snart være møde i udvalget, så efterår/julen
kan planlægges, bl.a. De ni Læsninger.
Næste arrangement er den 23. november (Peters
Quartet medvirker ved gudstjenesten.)

8. Økonomiudvalg

Revisionsprotokollatet til årsregnskab 2013 for Sørup
kirkekasse, Svendborg provsti blev gennemgået og
godkendt.
Menighedsrådet har flg. kommentarer til
revisionsprotokollatet:
Punkt 5: Revisionen har her udarbejdet en opstilling af
resultatdisponeringen for 2013-regnskabet, som viser
vores saldo på frie midler ultimo 2013.
Punkt 6: Revisionens bemærkning om overskud på
afsluttet anlægsarbejde på DKK 12.221 tager vi til
efterretning.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt

10. Graveren

Som medarbejderrepræsentant havde Dennis flg.
kommentar: Fotoalbum på hjemmesiden er ved at
udvikle sig til et problem for personalet. Graveren har
ikke tid til at fotografere, prioriterer graver- og
kirketjenerarbejdet.
Det blev besluttet, at Svend skal spørge Torben
Madsen, tidligere medlem af menighedsrådet, om han
vil tage billeder ved større arrangementer i kirken mod
at få et honorar.
Gelænder over hvælvinger i kirken er sat op. Vinduer og
døre er smurt overalt.
Overslag på terrasse i præstegårdshaven ved søen lyder
på kr. 29.466,25 inkl. moms.
Ny traktor sat på syn.
Kirkeværgen har undersøgt priser på kalkning af kirken,
et firma i Hvide Sande tilbyder kalkning til en billig pris.
De bruger lift i stedet for stillads. Diskussion af
arbejdsmiljø og sikkerhed. Kirken er senest kalket i
2010.
Nyt loft skal opsættes over klokkerne, det nuværende
er råddent. Pristilbuddet lyder på 24.875 inkl. moms.
Svend tager kontakt til tømreren.
Ventilationsanlægget i præstegården virker ikke. Lars
Ellermann skal kontaktes.

11. Kirkeværgen

12. Orientering

Svendborg kirkegårdskapel lukkes fra 29. september til
31. oktober grundet renovering.
Diverse tilbud om foredrag etc.

13. Evt.
14. Punkter til næste møde

Intet
Kvartalsrapport og budget.
Formands- og næstformandsvalg.

Referent: Birthe Bak-Hansen

