700
Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Torsdag den 5. december 2019
kl. 16.30 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33
5700 Svendborg

Formandens initialer: SN

Fraværende: Kaj Aage Rasmussen og medarbejder repræsentant Jan Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt

2. Godkendelse af budget 2020

Jan Thygesen gennemgik årsbudget 2020
Sørup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 61304312, Budget
2020, , Endelig budget afleveret d. 05-12-2019 17:25
Behandlet og godkendt

3. Honorarer til formand,
kontaktperson, kirkeværge og
kasserer

Det besluttes at tildele honorar til kontaktperson årligt
kr. 30.000,00
Det besluttes at formand og kirkeværge afregnes efter
foreningscirkuleret af 2016

4. Orientering fra:
Formanden

Formanden påskønner Jan Thygesens gennemgang af
budgettet

Næstformanden

Lene orienterer om nyheder på DAP

Kontaktpersonen

Luise orienterer omkring nyt vedr. omklassificering af
kirkegården og kirkegårdslederstilling, kirkeministeriet
har kvitteret for en god ansøgning og har stillet
supplerende spørgsmål.
Tilbud modtaget fra orgelbygger Th. Frobenius og
Sønner på ny belysning på orgel ved pedal og
nodestativ, tilbuddet drøftes på næste møde

Præsten

Hanne orienterer om julens tjenester, Hanne roser det
gode team der er i kirken

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalgsmødet den 8. januar flyttes til en
anden dato

Økonomiudvalg

Jan, Luise og Dennis har gennemgået økonomi vedr.
samarbejdet med Egense, Ollerup, Kirkeby og Tved
Sogne.
Der er oprettet en mail vedr. bilag til regnskabet,
adressen er: bilag7678@soerupkirke.dk

701
Præste- og kirkegårdsudvalg

Der aftales et møde i starten af det nye år

Samarbejde med andre
kirkegårde

Intet nyt

Graveren

Der har været forsøgt indbrud på maskinhuset natten
mellem fredag og lørdag i uge 48.
Grandækningen afsluttet i uge 49

Kirkeværgen

Niels orienterer omkring nyt P skilt som henviser til
kirkens parkeringsplads samt lade stander for elcykel,
og nyt skilt ved Kirkegårdskontor og Kirkekontor,
skiltene indkøbes.
Niels orienterer omkring det udførte malerarbejde i
præstebolig og frokoststuen ved Kirkegårdskontoret

5. Eventuelt

Intet nyt

6. Punkter til næste møde

Valg 2020

Referat: Dennis Andersen

