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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

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

Formandens initialer: SN

Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra
11. november 2015

Referat
Referat godkendt

2. Valg af formand,
næstformand og
enkeltmandsposter

Formand: Svend Nielsen
Næstformand: Niels Christensen
Kasserer: Kaj Aage Rasmussen
Kirkeværge: Claus Gustenhoff
Kontaktperson: Lene Tilsted
Underskriftsberettiget: Kaj Aage Rasmussen

3. Vision

Det er dejligt at komme i kirke i Sørup.

4. Kontaktperson

Mailkorrespondance med stiftet skal ikke ske fra private
mailadresser, men fra menighedsrådets.
Brev fra provstiudvalget omkring oprettelse af
kirkegårdslederstilling. Lene svarer og beder provsten
om et møde.
Kordegnestillingen er under oprettelse. Mia bliver ansat
i Sct. Nicolai med samarbejdsaftale med Sørup.
Lene og Mia arbejder videre med kirkesangerdelen.
Ang. klage, Lene svarer klager.
Mia indberetter vikarernes timer til Kaj Aage hver
måned.

5. Samarbejde med andre
Kirkegårde

Der bliver lagt mærke til os. Henvendelse om mulig
udvidelse af samarbejdet med flere kirkegårde.
Uddeling af vedtægt og forretningsorden for
kirkegårdssamarbejdet. Punktet tages op på næste MRmøde.
Orientering fra møde den 22. oktober i det fælles
kirkegårdsudvalg.

6. Præsten

Der er begyndt at komme ansøgninger til julehjælp. Der
bevilges 7.000 kr.
Projektoren er ved at blive hængt op.
Graverne får den gamle tavle.
Der har været energieftersyn, vi venter på rapporten.
Der er stadig fejl i ventilationsanlægget. Der er rykket
flere gange efter en tekniker. Dennis undersøger
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muligheden for at skifte firma.
Alle præsterne i Svendborg Provsti er på kursus i næste
uge.
7. Aktivitetsudvalg

Koncertfortællingen den 22. oktober var en god
oplevelse.
Konfirmandgospeldagen den 24. oktober gik godt.
Peters Quartet 15. november.
Kirkekaffe 1. søndag i advent. Jette sørger for kaffe.

8. Økonomiudvalg

Provstiudvalget har godkendt regnskabet for 2014.
Der er kasseeftersyn 23. november.
Orientering om, hvornår MR skal orientere eller søge
tilladelse hos provstiudvalget.
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

9. Præste- og kirkegårdsudvalg
10. Graveren

Intet at bemærke.
Der er sat nyt ur i til udendørsbelysningen.
Der er gang i grandækningen, det når ikke at blive
færdigt til 1. søndag i advent.
Personalet på kirkegården har været på mentor-kursus.
Det var en god oplevelse.
Den 27. november tager graverne ud at bowle med
praktikanterne fra det forgangne år.
Når man har to tjenester i forskellige kirker på samme
dag, får man betalt kørsel.
Der har været energieftersyn, der kommer en rapport
inden jul.

11. Kirkeværgen

Mureren har været der. Maleren har ikke kunnet komme
til, det har været for vådt.

12. Orientering

Der laves en carport til vognen en af de nærmeste
dage.

13. Evt.
14. Punkter til næste møde.

Intet at bemærke.
Godkendelse af vedtægt og forretningsorden for
kirkegårdssamarbejdet.

Referat: Mia Møberg

