Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

1. Godkendelse af referat fra
11. februar 2015

Onsdag den 11. marts 2015
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 564

Referat
Referat godkendt

2. Vision

Dagsorden og indbydelse skal sendes ud til det
kommende Visionsmøde.
Kommende menighedsrådsval september 2016, forslag
om at hver især prøver at finde et par kandidater.
Lene har bedt stiftet om at hjælpe med det juridiske i
ansøgning om omklassificering til bykirkegård.
Kaffemøde uden dagsorden med kontaktperson og
personale i støbeskeen.

3. Kontaktperson

Se næste punkt

4. Godkendelse af
samarbejdsaftalen mellem
Sørup, Egense, Kirkeby og
Ollerup vedrørende
kirkegårdsdrift.

Dennis har udkastet med, alle kirkegårde har accepteret
indholdet, Egense HAR godkendt det.
Kan siges op med 6 måneders varsel, de lokale
kirkeværger skal stadig holde opsyn på egen kirkegård.
Der er dannet fælles kirkegårdsudvalg med
repræsentanter fra alle kirkegårde.
Aftalen blev godkendt af menighedsrådet.

5. Samarbejde med andre
kirkegårde
6. Præsten

Se ovenfor.
Helle Lynge skal synge til konfirmationerne.
Konfirmationsforberedelse stopper til påske. Hanne har
inviteret konfirmanderne til hyggeaften 17. april, med
film og pizza.
Der har i dag været afholdt Salmesangsdag i Odense.
Det var en rigtig god dag.
Hanne er miljørepræsentant i provstiet, ser mange
menighedsråd, Sørup m-råd er et eksemplarisk råd, det
er Hanne glad for.
Vaskemaskine smider vand, der kommer en og ordner
det i morgen, forsikring betaler.

7. Aktivitetsudvalg

Planlagt sogneudflugt til Grimmerhus museum og
Hindsgavl slot. Walther tager sig af det, med bestilling
af kaffe etc.
Herrekoret kommer 14. april.
2. påskedag kommer Nicolai-koret.

8. Økonomiudvalg, årsregnskab
fremlægges og gennemgås

Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 61304312,
Regnskab 2014, Afleveret den 18-03-2015 kl. 11.37

9. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt

10. Graveren

Afholdt møde med fagforeningen 3F. Graverne ønsker
lokalaftale med 3F og gravermedhjælperne, hvor der
kan mingeleres med timerne, lidt mindre i en uge lidt
mere i den kommende uge.
Jan er på kursus, Martin er her 3 dage i denne uge og 3
dage i næste uge.
Der er gjort hovedrent overalt, både i Ollerup og i
Sørup.
Indkøbt IPad til graverkontoret, ca. 3000 kr.
Revnet håndvask og utæt blandingsbatteri på de
offentlige toiletter. Der er nu opsat 2 nye håndvaske.
Hanne foreslår at stenene ved vejen ud for Elmelund
fjernes, alternativ løsning kunne være at ændre græs til
perlesten.

11. Kirkeværgen

Fraværende.
Traktor er taget af syn, skal indsendes som særskilt sag
til Provstiet. Kalkning skal gå over Kalkningsfondet.
Portene sat i skuret Søglimt, og vinduer i kælderen er
udskiftet.
Der er taget tilbud hjem på traktor. 450.000 og
250.000, den billigste vælges.

12. Orientering

Signe Håkansson var kirketjener i søndags, hun er
dygtig, fik ros.

13. Evt.

---

14. Punkter til næste møde.

Referat: Birthe Bak-Hansen

