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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

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

Afbud fra: Luise Nyboe Kiersgaard, Mette Andersen
Referat

1.

Formandens arbejdsopgaver
og kompetencer

2.

Vision

Førstehjælpsaften den 23. marts 2017 kl. 17.00.

3.

Kontaktperson

Lene Tilsted undersøger muligheden for deltagelse i
”kursus i arbejdsmiljø” til efteråret.
Har opslået stillingsopslag på barselsvikariat for
gravermedhjælper i Ollerup.
Afholder MU-Samtale.
Har indkaldt til møde med gravermedhjælpere den
29. marts 2017 kl. 08.00.

4.

Økonomi
- Årsregnskab for 2016
- Forespørgsel om køb af
hjul til klaver i kirken og
1 stk. chimes
- Forretningsorden for
menighedsråd
- Vedtægter for kirke- og
kirkegårdsudvalg,
kirkeværge, kontaktperson
og sekretær
- Opsigelse af servicekontrakt på den brugte
kopimaskine

Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået og
godkendt. Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
61304312, regnskab 2016, afleveret den 09-03-2017
19:05.
Det blev besluttet, at der indkøbes hjul til klaveret og
1 stk. chimes.
Forretningsorden og vedtægter udsættes til næste
menighedsrådsmøde.
Servicekontrakten på kopimaskinen er opsagt.
Kopimaskinen kan gå til genbrug.
Synsrapporter godkendt.
4 deltager i indledende budgetsamråd for
menighedsrådene i Svendborg Provsti den 29. marts
kl. 19.00.

5.

Præsten

Det blev vedtaget, at der indkøbes 10 stk.
salmebøger med stor skrift.
Det blev besluttet, at der fremover både er altervin
og saft under altergangen.
Har indkøbt ny skærm til computer.

6.

Aktivitetsudvalg

Nyt møde afholdes snarest for planlægning af
sogneudflugt.

7.

Præste- og kirkegårdsudvalg

Provsten kommer forbi og ser på forholdene for en
mulig udvidelse af urnelunden.
Haft besøg af Ornitologisk Forening, som gerne vil
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8.
9.

Samarbejde med andre
kirkegårde
Graveren

10. Kirkeværgen

11. Orientering
- Brandsikkert skab i
depotrummet i
præstegården kan bruges
som opbevaringsskab på
”Elmelund”
12. Eventuelt
- Dato for menighedsrådsmøde i april
13. Punkter til næste møde

Referent: Pia Jonssen

opsætte redekasser. Oplæg fremsendes til de 4
kirkegårde.
Møde afholdes den 11. april 2017. Det holdes i
Ollerup.
Er i gang med at fjerne gran.
Svendborg Træfældning har hjulpet med beskæring
af træer.
Udbedret belægning ved præstegården.
Har deltaget i kursus og fået positiv tilbagemelding
fra Kommunen om brug af deres kandidater.
Har deltaget i kirkeværge-kursus.
Arbejder på belysning i det renoverede kontor på
”Elmelund”.
Håndværkerliste er lavet.
Brandsikkert skab flyttes til ”Elmelund” med hjælp fra
flytte-firma.

Næste menighedsrådsmøde holdes mandag den 10.
april 2017 kl. 17.00.
Walther Juul Hansen fremviste skitser til
lysglobe/lystræ.
Forretningsorden og vedtægter

