629
Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Mandag den 10. april 2017
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Dennis Andersen forlod mødet kl. 19.15.
Referat

1.

Vision
- Ny dato for visionsdag

Tilbud om deltagelse i førstehjælpskursus blev
besluttet til torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00.

2.

Kontaktperson

Kirsten Jensen er pr. 1. april ansat som vikar for
gravermedhjælper Signe i Ollerup.
Har afholdt MU-samtale med Dennis, som forsætter
sin igangværende lederuddannelse.
Arkivskabet er tømt og bliver stående i kælderen.
Har afholdt møde med gravermedhjælperne.
Der holdes et møde mellem gravermedhjælperne,
menighedsrådet, 3F og Stiftet omkring løndannelse
for gravermedhjælperne.
Har deltaget i Budgetsamråd. Persondataloven
ændres pr. 25. maj 2018. Mangler frivillige til
rollespillet ”Luthers nøgle” den 30. september 2017.

3.

Økonomi
- Forretningsorden for
menighedsråd
- Vedtægter for kirke- og
kirkegårdsudvalg,
kirkeværge, kontaktperson
og sekretær

4.

Præsten

Forretningsorden for menighedsråd blev gennemgået
og godkendt med ændringer.
Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg blev
gennemgået og godkendt.
Vedtægt for kirkeværgen blev gennemgåe, og der
tilføjes et ekstra punkt, som udarbejdes af Dennis og
Kaj-Aaage.
Vedtægt for kontaktperson blev gennemgået og
godkendt.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 12. marts
blev en succes.
Påsken og konfirmationen står for døren.

5.

Aktivitetsudvalg

Der skal fastsættes en dato for sogneudflugten.

6.

Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

7.

Samarbejde med andre
Kirkegårde

Walther og Dennis deltager i møde i morgen.

8.

Graveren

Vores praktikant fortsætter. Starter igen tirsdag efter
påske.
Påbegyndt græsslåning.
Har beskåret træer og buske.
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9.

Kirkeværgen

10. Orientering

Der er foretaget hovedrengøring.
Provsten har beset urnelunden og godkendte
udvidelsen med en række mere.
Istandsættelsen af kontoret på ”Elmelund”, 1. sal er
færdiggjort.
Holder møde med Dennis i uge 17.
Svend har deltaget i formandsmøde.
Har materiale vedrørende kommende aktiviteter i
provstiet i forbindelse med Luther-jubilæet.
Aktivitetsudvalget tager stilling til, hvad der skal ske
med plasticstolene i kælderen.

11. Eventuelt
12. Punkter til næste møde

Referent: Pia Jonssen

Godkendelse af dagsorden.
Den godkendte forretningsorden og godkendte
vedtægter underskrives på næste MR-møde.
Vedtægt for sekretær gennemgås på næste MRmøde.
Kvartalsrapport og budget 2018.

