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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Torsdag den 9. februar 2017
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Kaj Aage Rasmussen forlod mødet efter pkt. 6 og Dennis Andersen efter pkt. 10.
Referat
1. Vision
- Ny dato for visionsdag

Ny dato for visionsdag bliver torsdag den 23. marts
kl. 17.00. Nærmere indbydelse til personalet følger.

2. Kontaktperson

Modtaget brev fra gravermedhjælpere vedrørende
lønforhøjelse. Lene Tilsted vil indkalde til et møde.
Signe i Ollerup går på barsel i maj.
Det blev besluttet, at der holdes brandkursus til
efteråret.
Lene Tilsted udarbejder udkast til personalepolitik.
Honorering som vikar for graver tages op som et
særskilt punkt på næste menighedsrådsmøde.
Invitation til sammenkomst den 17. marts er udsendt.

3. Samarbejde med andre
Kirkegårde

Intet nyt.

4. Præsten

Søndag den 19/2 bydes bistandspræst Line Nissen
velkommen ved gudstjenesten kl. 10.00.
Organist Anne Vilain har udarbejdet en model for kor,
som blev enstemmigt vedtaget.
Har modtaget materiale til Folkekirkens Nødhjælps
indsamling den 12. marts. Der opfordres til at tage en
rute.

5. Aktivitetsudvalg

Datoerne for de kommende arrangementer blev
gennemgået.

6. Økonomi

Revisionsprotokollat om forberedende
revisionsarbejder for 2016 blev taget til efterretning.
Den godkendte regnskabsinstruks blev underskrevet.

7. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

8. Graveren

Intet nyt.

9. Kirkeværgen

Kontoret er ryddet på ”Elmelund”, 1. sal.
Gulv afslibes og møblerne bliver leveret i uge 8.
Modtaget vedligeholdelsesrapport vedrørende
præstegården.
Der er for høj hældning på stige i kirketårnet. Der
laves tiltag til forbedring.

624
Afventer rapport fra bygningskyndig på råd i
kirketårnet.
Håndværkerliste laves færdig.
10. Orientering

Brochure om bustur til Glud Museum.

11. Eventuelt

Lene Tilsted vil prøve at indkøbe hvide, strygefrie
duge.
Menighedsrådet er velkommen til at aflevere en
tegning til Luise Kiersgaards mand på en lysglobe.
Det forsøges at sælge brandsikkert skab i
depotrummet i præstegården.

12. Punkter til næste møde

Honorar som vikar for graver.
Forretningsorden og vedtægter.
Opsigelse af servicekontrakt på den brugte
kopimaskine.

Referent: Pia Jonssen

