Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

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

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 574

Fraværende: Hanne Wieland og Walter Juul Hansen

1. Godkendelse af referat fra
12. august 2015

Referat
Referat godkendt

2. Vision

Intet nyt

3. Kontaktperson

Mia Møberg er ansat som ny kordegn fra 1. oktober
2015. Der var 29 ansøgninger, og 4 var til samtale.
Ansøgning om omklassificering af Sørup kirkegård til
bykirkegård er sendt via tjenestevejen. Provstiet har
sendt videre til Stiftet med anbefaling.

4. Samarbejde med andre
kirkegårde
5. Præsten

Kører perfekt.

6. Aktivitetsudvalg

Kommende møde på onsdag i aktivitetsudvalget.
Servering til konfirmandforældre 20. sept.
Pyntning til høstgudstjeneste af kirke og
konfirmandstue.

7. Økonomiudvalg

Faktura fra tømrer, vedr. reparationer i maskinhuset
Søglimt er modtaget til betaling.

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

Sagen om P-plads og kørestilsbruger: Belægning:
Brolægger foreslår at 4 meter brosten bliver pillet op, så
lægges bund og stigrus, pris ca. 37.000.
Chaussesstien, på urnelunden: pris 48.000. Sættes på
syn. Brosten der bliver pillet op, kan gå i depot i Sørup
til genbrug.

9. Graveren

Praktikant Diana Knudsen er stoppet. 4 nye
henvendelser om praktikpladser, 1 i Egense, og 1 i
Ollerup, og senere en i Kirkeby og en her i Sørup.
Ny traktor er kommet tilbage. Leveringsfrist er ikke
overholdt. Første servise er derfor gratis.
Mus-samtaler med de andre på kirkegården er planlagt
til sidst i september.

10. Kirkeværgen

Planlagt syn torsdag 17. sept. Lars Ellermann kan ikke,
derfor særskilt møde med Dennis og Lars E. den 15.

Fraværende

sept.
Der er bestilt maler til låger og bænke på kirkegården.
11. Orientering

Invitation til Landemode.
Budgetsamråd: bl.a. ligningsmidlernes fordeling.
Kår har været i stiftet på kursus i elektronisk
budgetindtastning.
Har desuden tilmeldt sig kursus i moms, den 25. sept. i
Vor Frues lokaler i Odense.

12. Evt.

Der er kommet en æske chokolade til graverne med tak
fra Team Aktiv (privat tilbud for Flex-jobbere) for god
behandling m.h.t. deres Flex-ere.

13. Punkter til næste møde.

Måske kvartalsrapport

Referat: Birthe Bak-Hansen

