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1. Godkendelse af referat fra 8. april 2015
2. Vision; som opfølgning på vores visionsdag, har Hanne talt med Fredens sogn; de ser ikke
umiddelbart behovet hos dem og er pt. ikke interesseret i at gøre noget specielt for vores
kristne nydanskere. Deres vurdering er som vores, at de mest benytter den katolske, eller
tager til Odense – og at de benytter frikirkerne.
Lene har efterfølgende talt med integrationsmedarbejder Morteza, som arbejder i
integrationsklasser, kommer rundt i familier og i daginstitutioner, hvorvidt han ser et behov
for at gøre noget specielt for vores kristne nydanskere i Svendborg. Morteza siger, der ikke
kommer ret mange kristne til Svendborg - at dem, der kommer bruger den katolske grundet
bynærheden bl.a. Pt. er det syrere, der kommer - som enten er nærmest ateister - eller meget
moderate muslimer. Morteza vil have os i erindring, når han taler med folk, han synes vores
tankegang er perfekt og var helt ærgerlig over ikke at kunne komme med "kunder"
Vi ”parkerer” den her …. Pt. henvise til den katolske – eller til Odense/frikirke.
3. Kontaktpersonen; Der er ansat en gravermedhjælper til Kirkeby kirkegård. Der var 87
ansøgere, 2 til samtale (3 indkaldt, men den 3. takkede nej dagen før samtalerne). Stillingen
var slået op på vores hjemmeside, på Jobnet, en lille appetit-vækker i Ugeavisen med
henvisning til kirkens hjemmeside og på vores Facebook-side. Finn Jeppe fra Kirkeby
menighedsråd deltog som tavs medlem af ansættelsesudvalget til samtalerne og er meget
tilfreds med det trufne valg. Der er sendt skriftlig afslag til alle andre ansøgere. Bente bliver
ekviperet mm, inden hun tiltræder på 37 timer 1. juni 2015.
Ang. kordegnestillingen er der møde den 19. maj 2015 med Sct. Nicolai om, hvordan vi får
den strikket sammen efter Birthe er gået på efterløn. Måske arbejder vi med 2 modeller:
både kirkesanger og kordegn – eller modellen: kirkesanger og en anden til at passe
kordegnestillingen. Den 27. september 2015 holdes der afsked for Birthe og Hans. Birthe
har 25 års jubilæum til Pinse. Kaj Aage undersøger muligheden for gratiale. Svend spørger
hende, hvordan hun ønsker jubilæet fejret.

4. Samarbejde med andre kirkegårde; Bo (graver) i Egense og vore egne folk på
kirkegården har fået et høringsbrev omkring de ændringer, de skal igennem ved indtrædelse
i samarbejdet mellem Egense, Ollerup, Kirkeby og os. Når høringsfristen udløber her den
20. maj 2015 skal alle menighedsrådsformænd underskrive samarbejdsaftalen.
I Kirkeby overdrager Finn Jeppe vedligeholdelsen af kirkegården til Dennis – og i Egense
har Dennis allerede haft møde med Bo og menighedsrådet ang. maskiner, videre drift mm.
5. Præsten; tak til alle for opmærksomheden til Katrines konfirmation.
Der er myre-invasion i både konfirmandstue og præstegård. Hanne sætter Rentokil på
opgaven.
Spørgsmål fra en kørestolsbruger, Rasmus Drost – urnegravstedsejer, som ikke kan køre ned
til Urnelunden, hvor hans forældre ligger begravet. Kirkegårdsudvalget (Walther) inviterer
Rasmus Drost til at komme på kirkegården, så de sammen kan finde en løsning på
udfordringen. Måske skal noget belægning lægges om fra parkeringsplads til Urnelunden.
Ang. økonomi kan vi måske søge nogle midler, idet der er tale om handicap-forbedringsforanstaltninger.
Udflugt den 29. maj 2015 med Sct. Jørgens og mini-konfirmanderne fra disse 2 sogne.
6. Aktivitetsudvalg; Pilgrimme på besøg i kirken den 23. maj 2015.
Pinsedag er der brunch kl. 10.30 – og Gudstjeneste og kor fra Sct. Nicolai kl. 11.30.
Sogneudflugt til Grimmerhus den 21. juni 2015, der er mange tilmeldinger allerede.
Midsommergudstjeneste/aftengudstjeneste den 28. juni 2015 kl. 19.30 med deltagelse af
Janet Vahl og Povl Balslev.
Dennis har arbejdet på en studietur for personale og menighedsråd den 13. juni 2015 til
Gråsten. Dennis har udarbejdet en plan – har indhentet priser, bestilt rundvisning på Gråsten
slot – og på Nordborg kirke og kirkegård. Morgenbord på færgen over til Als. Middag
(frokostplatte) på Augustenborg Fjordhotel – sønderjysk kaffebord hos Dennis’ mor, inden
afgang med færgen til Fyn. Bus bliver med Bergholdt. Rådet gav Dennis opgaven at bestille
bus, færge, mad mm.
7. Økonomiudvalg, kvartalsbalance; kvartalsbalancen gennemgået. Årsregnskabet 2014 er
der en fejl i, i stedet for et driftsunderskud på kr. 34.000 – er det reelle driftsunderskud på
ca. kr. 100.000 grundet en periodiseringsfejl. Der vil komme en anmærkning fra revisionen i
vort regnskab, som er aflagt og ikke kan genåbnes.
Budgetudarbejdelsen for 2016 (foreløbigt) udfærdiges af Kaj Aage ud fra de givne rammer.

8. Præste- og kirkegårdsudvalg; intet nyt. Niels orienterede om, at han har undersøgt
udskiftning af pærer til LED-pærer – annonce set i Foreningen for menighedsrådenes blad.
Tilbud forkastet.
9. Graveren; Der ønskes en anden leverandør til arbejdstøjet – Jens Schultz er ikke
samarbejdsvenlig længere. Stark på Rødeledsvej har det arbejdstøj, Work-zone, hjemme,
som vi ønsker – og vi får en rigtig god behandling der.
Nyborg provsti vil ikke økonomisk kompensere for Dennis´ tillidserhverv som tillidsmand
for dem, hvorfor Dennis heller ikke kan honorere deres behov for hjælp i hans arbejdstid.
Vi søger om lån i provstiet til indkøb af en ny traktor – behandles på provstiudvalgsmøde
den 20. maj 2015.
De lokale kirkegårdsudvalg kan ikke nedlægges, men kan arbejde på samme niveau, som i
Sørup – med meget ringe mødeaktivitet, idet energien lægges i det fælles kirkegårdsudvalg
mellem alle de samarbejdende kirkegårde.
Der er en langtidssygemelding blandt kirkegårdspersonalet, Dennis trækker en vikar ind ved
behov.
Nye flag-datoer. Kristi Himmelfartsdag, Danmarks udsendte, og Kronprinsessens fødselsdag
indarbejdes i regulativ.
10. Kirkeværgen; kalkning af kirken til næste år via kalkningsfonden i provstiet: vi skal ikke
have det indarbejdet i vort eget budget. Provstiet bliver gjort opmærksom på, at vi skal have
kirken kalket i 2016 ved personlig henvendelse fra kirkeværgen til provsten.
Terrassen til præstegården (ved søen) blev ”afsat” i går, den bliver lavet i uge 21.
Der er udgravet ved maskinhuset og langs vejen ud for Elmelund, og der bliver lagt
perlesten på.
11. Orientering
12. Eventuelt
13. Punkter til næste møde: budget 2016 og Kirkegårdsudvalgets afgørelse på, hvordan vi kan
afhjælpe kørevejen til Urnelunden. Vi skal have aftalt dato for syn efter sommerferien.

