610
Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 12. oktober 2016
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Fraværende: Ingen afbud
1. Vision

Referat
Konstituering af et nyt menighedsråd.
Annonce om aflysning af valg er sat på hjemmesiden og
offentliggøres fra prædikestolen søndag den 16. oktober
2016.
Indbydelse med dagsorden udsendes til møde den 9.
november 2016.

2. Kontaktperson

Anne Vilain er ansat som ny organist pr. 1/11 2016.
Anne bydes officielt velkommen efter gudstjenesten den
20. november 2016.
Der holdes afskedssammenkomst for Karina M.
Aallmann den 11. december 2016.

3. Samarbejde med andre
Kirkegårde

Referat fra kirkegårdsudvalgsmøde den 6/9 2016 blev
gennemgået.

4. Præsten

Carport er blevet ordnet.
Terrassen er renset for alger.
Akacie-træer hæver fliserne til indgangen til
konfirmandstuen.
Lås udskiftet i dør til konfirmandstue.
Pumpe i opvaskemaskine repareret.
Orglet trænger til et tjek. Organist tager kontakt til
orgelbygger for udbedring af problemerne med orglet.
Klaveret trænger til at blive stemt. Dette løses også, når
ny organist er tiltrådt.
Har brug for nogle frivillige til plejehjemsgudstjeneste
den 25. oktober 2016 ca. kl. 13.00 (Svend og Walter
hjælper).
Holder ferie i uge 42. Mette Jørgensen passer embedet.

5. Aktivitetsudvalg

Spillemandsmesse til januar 2017.
Der er dannet et lejlighedskor på over 20 medlemmer.
Skal mødes 4 gange inden messen.
Den 29. oktober 2016 holdes der Gospelgudstjeneste i
Sct. Nicolai Kirke.

6. Økonomi
- Revisors påtegning af
årsregnskabet for 2015
- Revisionsprotokol
vedrørende årsregnskab
2015 til godkendelse og

Der er bestilt 10 stk. minihåndbøger.
Biskoppen har i brev meddelt, at rådet, bestående af 6
medlemmer, må fortsætte i resten af perioden.
Revisors påtegning af årsregnskabet for 2015 blev
gennemgået og taget til efterretning.
Revisionsprotokol vedr. årsregnskab 2015 blev
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udarbejdelse af
bemærkninger hertil
- Indskydergaranti
- Revidering af julehjælp
2016

gennemgået og taget til efterretning.
Kommentarer og referat af MR-mødet af d.d. lægges på
DAP inden den 15. oktober 2016.
Vedrørende indskydergaranti finder menighedsrådet, at
Danske Bank er solvent nok.
Det blev besluttet, at ansøgere til julehjælp i stedet for
kontanter i år får udleveret et kort til indkøb af julemad.
Rekvisitionen laves i samarbejde med Kvickly. Hanne
Wieland tager kontakt til Kvickly og ser om det kan lade
sig gøre.

7. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

8. Graveren

Købt ny computer.
Kalkning af våbenhus påbegyndes i morgen den 13/10.
Har deltaget i kommunikations- og
konflikthåndteringskursus.
Har taget kontakt til elektriker, som har været her og
gennemgået samtlige lyskilder med henblik på
udskiftning til LED-pærer.
Har deltaget i møde med 3 gravermedhjælpere på deres
foranledning. Referat fra mødet blev gennemgået.

9. Kirkeværgen
- Status på energirapport
- Status på hjertestarter

Kirken er blevet kalket udvendig. Buer bestilles og
opsættes, så duer ikke tilsviner gavlen mod øst.
Angående energirapport kan der ikke bevilliges nye
vinduer mod Sørup Kirkevej. Nationalmuseet vil ikke
give tilladelse til forsatsvinduer i kirken.
Der opfordres til, at det nye menighedsråd arbejder
videre med hjertestarter-projektet og energirapporten.
Det kunne oplyses, at Trygfonden ikke vil sponsorere en
hjertestarter.

10. Orientering

Intet at bemærke.

11. Eventuelt
- Fastsættelse af dato for
sammenkomst for
MR-medlemmer, der
udtræder/indtræder
- Afskedssammenkomst for
organist

Datoen for sammenkomst fastsættes på næste
menighedsrådsmøde den 9/11-16.
Udvalget, bestående af Hanne W. og Walter,
orienterede om afskedssammenkomsten for Jesper
Lykke Jacobsen.

12. Punkter til næste møde

Kvartalsrapport og budget 2017.

Referent: Pia Jonssen

