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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 9. december
2015
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Formandens initialer: SN

Fraværende: Lene Tilsted
1. Omklassificering af kirkegård

Referat
Provsten orienterede

2. Godkendelse af referat fra
11. november 2015

Godkendt

3. Vision

Intet at bemærke

4. Kontaktperson

Kontortiderne på kontoret ændres til at være onsdag og
fredag kl. 10-12 samt telefonåbent tirsdag – fredag kl.
10 – 14.30. Det er i første omgang en forsøgsordning.

5. Samarbejde med andre
Kirkegårde
- Godkendelse af vedtægt og
forretningsorden for
kirkegårdssamarbejdet

Godkendt

6. Præsten
- Kommunikation i
menighedsrådet

Kommunikationen i menighedsrådet blev drøftet. Sager,
der ikke er akutte, skal på et menighedsrådsmøde.
Vedr. akutte sager henvender man sig pr. mail e.l. til
alle rådsmedlemmer.
Gulvet på præstekontoret ligger ikke lige. Det er ved at
blive undersøgt, om der er noget, der er utæt. Claus
går videre med sagen.
Det trådløse net i konfirmandstuen er ikke kraftigt nok,
Hanne undersøger muligheder og priser for at få det
ordnet.

7. Aktivitetsudvalg

Julefrokost for menighedsråd og personale den 17.
december
1. januar er der champagne og kransekage efter
gudstjenesten. Jette sørger for det.

8. Økonomiudvalg

Der blev drøftet julegaver. Jette står for det.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet at bemærke

10. Graveren

Flagsnoren knækkede i lørdags, der bliver monteret en
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ny i morgen.
Ventilationen i præstegården kan serviceres af os selv.
Dennis sørger for det.
Højttaleranlægget er i stykker igen. Der kommer
tekniker i morgen.
På kirkegården er der ved at være klar til jul.
Fakturaer m.m. fra kirkegården bliver nu sendt i e-boks.
Modtagere, der ikke har e-boks, får breve afsendt fra
Nets. Det sparer tid for personalet og porto.
11. Kirkeværgen
12. Orientering
13. Evt.
14. Punkter til næste møde.
Referat: Mia Møberg

Der har været energieftersyn på Elmelund.
Mureren er færdig.

