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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Torsdag den 14. december 2017 Formandens initialer: SN
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt. Fremadrettet tages punktet vision af
dagsordenen, det kan indføres igen hvis behovet
opstår.

2. Vision

Udgår

3. Kontaktpersonen

Sct. Jørgens Menighedsråd har tilbudt at være vært
ved et let traktement i form af en sandwich efter
kurset på brandskolen (elementær brandbekæmpelse)
Vi takker ja til at deltage, vi betaler vores andel

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

Luise og Niels orienterede om udvalgets arbejde, der
skal vælges ny formand da Kirsten Lindberg er udtrådt
af Kirkeby Menighedsråd. Der er påbegyndt opsætning
af alarmsystem på de 4 maskinhuse. Luise og Lene har
været på visit på de 4 kirkegårde og set grandækning
og hilst på personalet

5. Præsten

Der er afholdt julegudstjenester for børnehaver,
dagplejerne og Rotary, i uge 51 kommer
Grønnemoseværkstederne og Vestre Skole.
Julehjælpen er uddelt. Der er sendt en blomst ud til
dem der har mistet en ægtefælle i årets løb. Der er
trykte salmehæfter til juleaften

6. Aktivitetsudvalg

Søndag den 17. december er der de 9 læsninger hvor
koret synger, Jeppe medvirker på saxofon og Fie på
kornet

7. Økonomiudvalg

Kaj Aage orienterede, der har været en del polemik
omkring at menighedsrådet skulle registreres som
ejere af kirken, det skal menighedsrådet ikke. Kaj Aage
og Dennis deltager ved kirkegårdsinspektør Tommy
Christensens afskedsreception fredag den 15.
december, menighedsrådet giver Tommy 3 flasker vin.
Kaj Aage orienterede om det nye lønsystem KMD.
Kirkegårdens trailer sælges for kr. 3.000

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

Walther orienterede
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9. Graveren

Dennis orienterede, vi når vores mål for årets arbejde,
kirker og kirkegårde fremstår vedligeholdt

10. Kirkeværgen

Niels orienterede om dueværn på kirken,
bygningssagkyndige laver forsøg på østgavl. Der tages
kontakt til mureren vedr. afrensning af brændte
støvpartikler og sod på vægge i koret i kirken.
VVS’eren har finjusteret fyret

11. Orientering

Menighedsrådet har modtaget et julekort fra Pia
Joensen (vikar under Mias barsel)

12. Eventuelt

Intet

13. Punkter til næste møde

Hvor opbevares referater fra lukkede dagsordener

Referat: Dennis Andersen

