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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 12. januar 2017
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Afbud fra: Mette Andersen
Referat

1. Vision
2. Kontaktperson

3. Samarbejde med andre
Kirkegårde
- Godkendelse af
samarbejdsaftale mellem
Sørup, Egense, Ollerup og
Kirkeby menighedsråd
4. Præsten

5. Aktivitetsudvalg
- Dato for sammenkomst for
nye og afgåede
medlemmer

6. Økonomi
- Indkøb af ny printer

Det blev besluttet at afholde næste visionsdag den
4. marts 2017 kl. 09.30-ca.14.00.
Mias ansættelsesbevis er nu faldet på plads.
Vellykket julearrangement, hvor medarbejdere fik
udleveret årets julegave.
Der er skrevet brev til Falck vedr. evaluering af ”hurtig
rask” abonnement.
Lene Tilsted fik tilladelse til at rydde op i lokale på
”Elmelund”, 1. sal.
Der har været afholdt møde i Egense den 13.12.16
og referat er udsendt.
Den eksisterende samarbejdsaftale blev godkendt.

Udsendelse af juleblomst har været til stor glæde for
modtagerne.
Bistandspræst Line Nissen starter den 19. februar 2017.
Det praktiske vedr. velkomst klares, når vi nærmer os
datoen.
Fastelavnsgudstjeneste holdes i år med deltagelse af
FDF-spejdere.
Dåbsjubilæum afholdes som en familiegudstjeneste til
efteråret.
Etablering af kor kunne skabes af en kerne af
kordeltagere, som aflønnes og derudover med frivillige.
Der arbejdes videre på en brugbar model.
Der afholdes aktivitetsudvalgsmøde den 18. januar 2017
kl. 10.00 i Konfirmandstuen.
Det blev besluttet, at der holdes sammenkomst for de
nye og de afgåede rådsmedlemmer samt for personalet
med vedhæng fredag den 17. marts kl. 18.30.
Udvalg: Lene og Luise.
Alle ønsker at modtage Stiftsavisen.
Udkast og bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået
og godkendt med rettelser.
Vedtægt for regnskabsfører og for kasserer blev
gennemgået og godkendt.
Øvrige vedtægter laves til næste menighedsrådsmøde.
Håndværkerliste udarbejdes (formanden og Dennis).
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7. Præste- og kirkegårdsudvalg

8. Graveren

9. Kirkeværgen
- Renovering af kontor på
”Elmelund”, 1. sal

10. Luise
- Fordeling af faktiske
arbejdsopgaver
11. Orientering
12. Eventuelt
13. Punkter til næste møde
Referent: Pia Jonssen

Det blev besluttet, at der indkøbes ny kopimaskine (Kaj
Aage).
På urnelunden er der ikke flere ledige pladser.
Dennis’ forslag om ansøgning om udvidelse af en række
mere blev vedtaget. Dennis og Walter laver skriftlig
ansøgning.
Haft besøg af ”vand og affald” i forbindelse med den
megen spoling under kalkning af kirken. Efterregning
fremsendes.
Har videresendt faktura til murer angående ødelagt
lugeåbner indvending i tårnet i forbindelse med kalkning
af kirken.
Har besigtiget belægning ved præstegården og der var
enighed om, at akacietræerne ikke fjernes, men løse
fliser skal lægges om.
Det blev besluttet, at kirken holdes åbent fra kl. 08.0016.00 om vinteren, fra kl. 08.00-18.00 om sommeren
og i sommertidsperioden - juni, juli og august fra kl.
08.00-21.00.
Bænk fra kirken stilles i våbenhuset.
For udbedring af sod i koret træffes aftale med mureren
(kirkeværge og Dennis)
Der er fundet råd i tårnet. Store bjælker angrebet.
Rapport udarbejdes, når bygningskyndig har besigtiget
det.
Førstehjælpskursus og eventuel kursus i
brandbekæmpelse for personale ønskes afholdt (Walter
undersøger nærmere).
Har indhentet pristilbud på reoler til kontoret samt
hæve-/sænkebord og stol til organisten. Indkøb
foretages af kirkeværge og organist.
Gulvtæppe fjernes.
Der ryddes op i arkiverne.
Kirkeværge tilmeldes kirkeværgekursus (Kaj Aage).
Proceduren for indkøb, vask af klude og oprydning efter
arrangementer blev klargjort.
Der foretages en status på beholdning af porcelæn, etc.
Luise overvejer at deltage i kurset ”velkommen i
Menighedsrådet”.
Nytårshilsen fra biskop Tine Lindhardt og hilsen fra
organist Anne Vilain med stor tak for den forbedrede
plads ved orglet.

