Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 10. 09.. 2014
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

1. Godkendelse af referat fra
13.08. 2014

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 552

Referat
Referat godkendt

3. Kontaktpersonen

Kirketælling, pænt fremmøde til gudstjenesterne de
seneste måneder.
Visionsdag i sigte, skal vi bruge tallene der? Udvalg om
kommunikation skal beslutte dette plus lave
dagsorden. Billeder på hjemmesiden skal opdateres.
Signe er ansat, og er blevet ekviperet. Mus-samtale
med Dennis er afholdt, og GRUS-samtale eller
seniorsamtale med de 3 ældre Hans, Jesper og Birthe
er fastlagt. Arbejdsmiljøkurser, måske andre end
Miljøhuset. Personalet og menighedsrådet er inviteret
til 1. hjælps-kursus i oktober.

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

Aftale med Ollerup på plads, er sendt til stift og
provsti. Møde om et kommende samarbejde med
Egense er afholdt. Måske skal Ø. Skerninge med ind i
samarbejdet. Dennis er ledende graver, Stiftet søger
ministeriet om tilladelse til at anvende
stillingsbetegnelsen kirkegårdsleder

5. Præsten

Sort Alba er indkøbt, og der er stor tilfredshed.
1. november gospel-arrangement, 11.30 Sct. Jørgens.
Birthe, Lene og Niels vil gerne hjælpe.
Skal vi have en sangaften i efteråret?

6. Træterrasse i
præstegårdshaven ved søen

Tømrer Daugaard er opsagt, og Jan Olsen er valgt til
ny tømrer. Han laver fod- knæ og håndliste i tårnet.
Skal også se på et par ting hos Hanne, f.eks.
træterrasse, som det blev besluttet at få lavet.

7. Aktivitetsudvalg

Koncert 5. oktober og 23. november.

8. Økonomiudvalg,
kvartalsrapport

Rykket forsikringsenheden for penge for sakristidøren.
Nu modtaget 35.000 derfra.
Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt af
menighedsrådet.
Budgetsamråd, ligning som sidste år.
Årsbudget 2015 bliver uændret i f. t modelbudget af
11 06 2014.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt

10. Graveren

Intet nyt

11. Kirkeværgen

12. Orientering

Hanne skal have nyt skrivebord gerne i samme facon
som det hun har, og 10.000 kr. er sat på
synsrapporten. Overslag på kalkning af kirken fra
murer Askholm, som lyder på 206.000 kr. uden
detaljer.
Lars Esbensen Nielsen fra Bjerreby er også kommet
med tilbud på kalkning, som er mere detaljeret. Dette
vælges.
Pris fra maler Jes Clausen på maling af 2 rum i
præstegården er 15.500.
Synsrapporter sendes til Provstiet.
Diverse post til gennemsyn

13. Evt.

Intet nyt

14. Punkter til næste møde.

---

Næste menighedsrådsmøde: onsdag, den 8. oktober 2014 kl. 17.00

Referat Birthe

