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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 8. december 2016
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Fraværende: Walther Juul Hansen

1. Vision
- Kurser for
Menighedsrådsmedlemmer
(udleveres på mødet)

Referat
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til
det første menighedsrådsmøde med de nye
medlemmer. Takkede Rådet, Dennis og Pia for god
arbejdsindsats og ser frem til fortsat godt samarbejde.
De nye medlemmer har fået log-in til DAP’en.
Nyhedsbrev udsendes hver måned.
Lene Tilsted orienterede om kursusprogram. ”Hvad er et
menighedsråd”, ”Kom godt fra start” og oversigt over
ansatte på Stiftet.
Det blev aftalt, at der snakkes sammen, hvis nogle ville
deltage i kurser, Nytårskur og Temadag.
Jule-kom-sammen blev aftalt til onsdag den 14/12-16
kl. 08.00 i K-stuen.

2. Kontaktperson

Ny organist ansat – og det er vi meget glade for.
Anne Vilain blev officielt budt velkommen for 3 uger
siden.
Sognepræst Karina Mogensen Aallmann har sidste dag
den 25. december 2016 og i stedet er sognepræst Line
Nissen ansat.
Officiel afsked for Karina holdes den 11. december.
Evaluering fra de ansatte om, hvor tilfredse man er med
health-care-ordning. Generel stor tilfredshed. Lene
Tilsted vil skrive til Falck om deres forbedringssforslag.
Menighedsrådet arbejder fortsat på sagen om vores
hensigtserklæring vedrørende løn til gravermedhjælper.

3. Samarbejde med andre
Kirkegårde

Der er indkaldt til det første møde på tirsdag den 13.
december. Referat derfra vil senere blive rundsendt.

4. Præsten

Til juleaften får vi lavet et salmehæfte hos Tryk Team.
Der er bestilt 500 stk.
Overvejer at udskifte kopimaskinen på kirkekontoret.
I år er julehjælpen en rekvisition til indkøb hos Kvickly.
I gang med et konfirmand-projekt sammen med Sct.
Nicolai og Sankt Jørgens om et teaterstykke på
Baggårdsteateret både for forældre og konfirmander
lørdag den 18. marts kl. 10.00. Ligeledes bliver der en
fælles tur sammen med konfirmanderne fra Sct. Nicolai
til Odense.
Den 18. december er der De Ni Læsninger. Anne Vilain
har samlet et kor og tekster læses af
menighedsrådsmedlemmer og andre.
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5. Aktivitetsudvalg
6. Økonomi
- Beslutning af størrelse på
honorarer til formand,
kasserer, kirkeværge og
kontaktperson

7. Præste- og kirkegårdsudvalg

8. Graveren

9. Kirkeværgen
- Energirapport
- Hjertestarter

10. Orientering

På næste menighedsrådsmøde træffes aftale om
mødetidspunkt.
Huskeliste for 2017 kan læses på DAP’en.
Provstiudvalget har godkendt regnskabet for 2015 uden
bemærkninger.
Orienterede om ny regnskabsinstruks, som udfyldes på
førstkommende økonomiudvalgsmøde.
Der blev vedtaget følgende honorarer:
Formand: Kr. 1.000 pr. md. + kr. 200 pr. md. til telefon.
Valgt kasserer/regnskabsfører: Kr. 6.200 pr. md.
Kirkeværge: Kr. 1.000 pr. md. + kr. 200 pr. md. til
telefon.
Kontaktpersonen får udbetalt et skattefrit beløb til
dækning af telefon, internet og administration.
Assistance til aktiviteter aflønnes med kr. 150,00 pr.
time.
Modtaget brev fra organist, som ønsker at kirkebænk
flyttes tæt på orglet, så der bliver bedre plads.
Det blev besluttet, at arbejdet igangsættes i det nye år.
Anne Vilain udtrykker i et andet brev stor tilfredshed
med kontoret på ”Elmelund”, men mangler computer og
netadgang.
Menighedsrådet besluttede, at der må indkøbes
computer, og at kontorlokalet forskønnes.
Har fået nye kirkegårdstakster for 2017.
Har udsendt fakturaer og hjemfaldsbreve.
Haft eftersyn af kirkeklokkerne i Sørup.
Færdig med grandækning.
Har modtaget tilbud på udskiftning til LED-pærer på
”Elmelund”, præstegården og kirken fra elektriker.
Belysningsprojektet igangsættes hurtigst muligt, så
arbejdet udføres i 2016. Dennis kontakter elektriker.
Der har været opfølgende besøg i præstegården
vedrørende energibesparelser.
Der arbejdes videre med hjertestarter-sagen.
Intet at bemærke.

11. Eventuelt
- Udlevering af nøgler og
Købekort

Nøgler og købekort blev udleveret til Mette Andersen og
Luise Nyboe Kiersgaard.

12. Punkter til næste møde

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Sørup,
Egense, Ollerup og Kirkeby menighedsråd.
Dato for sammenkomst for nye og afgåede medlemmer.

Referent: Pia Jonssen

