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Hanne W og Walther fraværende.

1. Godkendelse af referat fra
13. maj 2015
2. Vision
3. Kontaktperson

Referat
Referat godkendt
Intet nyt
Forslag om at anden-helligdagsgudstjenester bør slås
sammen med andre sogne. Er blevet undersøgt. Det må
vi ikke.
Tillæg til Ansættelsesbeviser til de nye på kirkegården
er lavet.
Dennis har lavet nye Arbejdsbeskrivelser til 6 personer.
Virksomhedsoverdragelse for Bo i Egense er i orden.
Møde med Sct. Nicolai om kordegnestillingen. Det er
blevet besluttet, at der laves et opslag på kun
kontordegnestillingen. Stillingen opslås i august til start
1. oktober med en uges overlapning.

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

5. Præsten

Dennis får overrakt en erkendtlighed for et stort arbejde
i forbindelse med kirkegårdssamarbejdet. Han mødte
ind i ferie for at få samarbejdsaftalen underskrevet.
Dennis takker for velvilje. Formændene for de 4
menighedsråd mødte op til underskrift. Alle aftaler er på
plads.
Bente Lykke Hansen startede 1. juni i Kirkeby. Egense
har en maskinkonto, så der bliver opsparet til
vedligehold af maskinparken.
Syn i Ollerup i går. 5 lindetræer skal fældes, det var alt,
der kom på syn.
Intet nyt

6. Aktivitetsudvalg

Dennis: Studietur på lørdag den 13. juni, vi bliver 24,
Bergholt skal køre.
Det aftales at købe blomster, vin etc. til de involverede
parter.

7. Økonomiudvalg, budget 2016

Budgettet gennemgået og godkendt.
Sørup sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312, Budget
2016, Bidrag budget afleveret den 11-06-2015 12:10

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

En bruger på kirkegården i el-kørestol kan ikke komme

rundt på urnelunden.
Dennis og Svend har haft møde med ham. Foreløbig
løsning: Han kører ind via Elmelunds have.
9. Graveren

I efteråret blev 400 hækplanter udskiftet, de er gået ud,
Planteskolen giver får 400 nye til kirkegården.
Plantning af Sommerblomster er næsten færdiggjort.

10. Kirkeværgen

Terrassen ved søen i præstegårdshaven er færdig, er
blevet flot.
Claus har afleveret en ansøgning på papir til
kalkningsfonden om kalkning af kirken udvendig og
våbenhus indvendig.
Venter på penge til traktor, tilbagemelding på
synsrapport, at vi selv skal betale 83.000. Særskilt
ansøgning skal indsende til provstiet.
Dato for syn skal fastsættes ved næste M-møde i
august.

11. Orientering

Der har været Elsikkerhedssyn på bygningerne, alt ok.
Der er blevet opsat sensor udenfor Elmelund, så lyset
selv tænder og slukker.
Arbejdstilsyn kommer og syner græsklipning på
skråning, der hælder mere end 10 %. Skal gøres med
den gamle klipper.

12. Evt.

God sommerferie fra formanden.

13. Punkter til næste møde.

Kvartalsrapport

Referat: Birthe Bak-Hansen

