Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 12. august
2015
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 572

Ingen fraværende.

1. Godkendelse af referat fra
10. juni 2015

Referat
Referat godkendt

2. Vision

Intet nyt
Kår: Krak har tilbudt billig annonce om kirken. Han
takkede nej med henvisning til, at hvis man Googler
Sørup kirke, så kommer hjemmesiden med alle
oplysninger.

3. Kontaktperson

Dennis har udfærdiget nye ansættelsesbeviser for alle
på kirkegården. Undtagen Dennis selv, da sagen om
omklassificering trækker ud. Lang mail fra stiftet, fra
jurist. Der er dog allerede sendt ansøgning ad
tjenestevejen, via provstiet.
Det årlige medarbejdermøde afholdt i juni. Alle er glade
for at være her, incl. Kirkegårdspersonale fra Ollerup,
Egense og Kirkeby. God ånd på arbejdspladsen.
På nuværende tidspunkt 11 ansøgninger til
kordegneembedet. Måske incl kirkesangerjobbet. Frist til
den 17. august.
Arbejdstilsynet har været på besøg i 1 ½ time
gennemgik alt, resulterede i grøn smiley, det sættes på
hjemmesiden.

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

Dennis: referat omdelt fra udvalgsmøde. Walther er
valgt til formand. Lykke Pedersen blev næstformand,
Kirsten Pedersen blev sekretær.

5. Præsten

Konfirmander – nu 15 tilmeldt. Der er tilmeldt elever fra
Rantzausminde skole, Haahrs skole, Gl. Nyby skole,
Ollerup friskole, Ida Holst, bus kun til og fra
Rantzausminde skole.
Kaj Aage foreslog Flextaxa som en lidt billigere
mulighed, det har de i Bjerreby, meget billigere end
bussen som bruges nu i Sørup.
Karina har gjort opmærksom, at hendes navn ikke er på
tavlen på kirkegården. Der er ikke plads.
Der bestilles en metalplade til magneter som sættes op
i skabet, til papir-opslag. Dennis går i gang med at få
det opdateret til nutiden.

6. Aktivitetsudvalg

Høstgudstjeneste: 11.30, så kan koret komme herud,
frokost 12.30. afsked med Birthe og Hans. Sø. d. 27.
september. Tilmelding til Jette. 15. november Peters
Quartet. Gospel til foråret.

7. Økonomiudvalg,
kvartalsrapport

Gennemgået og taget til følge

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

Vedr. kørestolsbrugere på kirkegården.
Dennis foreslår af der laves en fast rampe – skråning,
ned mod urnelunden. Kørestole kan bruge det. Måske
”ugler” dvs. brosten 10 X 10 cm. tages op til syn,
Dennis får priser hjem.

9. Graveren

Bo Nissen blev gift i lørdags. Dennis køber et hjertetræ
fra menighedsrådet til Bo
Lydanlægget i kirken, har 2 gange lavet en forfærdelig
høj lyd. Dennis har bestilt service. Evt bud på et ekstra
sæt højttalere…
Ny Traktor – er sendt til montering af frontlæsser på
fabrikken.
Ønsker: at låse kirken manuelt op og i er svært ved 4
kirker.
Derfor er der ønske om at få automatisk åbne-lukke på
kirkedøren. Dennis får et tilbud hjem på det.
Der ønskes indkøbt 2 batteridrevne hækklippere. Ca.
10.000 incl moms. De har haft 2 på prøve i denne her
uge. Det blev bevilliget.

10. Kirkeværgen, dato for syn

Dato for syn: afleveres inden oktober, så synet skal
afholdes inden da, det blev fastlagt til torsdag den 17.
september kl. 13.00.
Lars Ellermann adviseres. Jette sørger for Kaffe og en
bolle.
Hanne: toilet i præsteboligen løber, der skal bestilles et
nyt toilet hos Sørup VVS

11. Orientering

Tilbud på forskellige bøger og kurser omdeles.
Dennis har i dag mødtes med Akacia blomster og Villa
Flora for tilbud på alterbuketter til 4 kirker.

12. Evt.
13. Punkter til næste møde.

Referat: Birthe Bak-Hansen
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