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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Torsdag den 9. januar 2020
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33
5700 Svendborg

Formandens initialer: SN

Fraværende: Kaj Aage Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Procedure vedr. hvem der
kan sidde med ved bordet
under et lukket punkt - LK

3. Computer til brug af
kontaktperson/menighedsråd LK

4. Udbedring af punkt på Anne
Vilains APV – LK Bilag 1

5. Tillært gartner uden
svendebrev: Satser - LK

Referat
Godkendt
Luise orienterer ud fra menighedsrådslovens paragraf
23. og om medarbejderrepræsentantens rolle jf.
landsforeningen af menighedsråd, findes på DAP.
Det skal af referatet fremgå hvilke personer udover
menighedsrådets medlemmer, menighedsrådet har
besluttet må overvære behandlingen af sager for
lukkede døre, dette tilføjes i forretningsordenen i
forbindelse med næste konstituering.
Referater af behandling af sager for lukkede døre
opbevares i menighedsrådets arkiv, hvor kun
menighedsrådets formand og kontaktperson har
adgang
Luise har som kontaktperson et ønske om en computer
til brug i mange forskellige situationer, blandt andet
ved møder hvor der skal tages referat, når der skal
sendes mails m.m. Det besluttes at menighedsrådet
anskaffer en bærbar pc med Office pakke til
kontaktpersonen, Luise indkøber
Luise orienterer, menighedsrådet takker nej til
tilbuddet fra TH. Frobenius og sønner vedr. spejl og
belysning på orgel. Svend udfærdiger et nyt spejl på
11X18 cm. Der arbejdes videre på en Ipad løsning med
indscannet koralbog
Satserne er i 2012 niveau.
For at få status som tillært gartner (uden svendebrev)
skal følgende betingelser være opfyldt:
Have gennemgået nedenstående 2 obligatoriske kurser
1 Basiskursus for anlægsgartnere (etablering af mindre
anlæg med fliser og planter) 4 uger, udløser 4 kr. mere
i timeløn
2 Planteliv, økologi og miljølære 3 uger udløser 3 kr.
mere i timeløn
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• Have taget mindst et af nedenstående 3 valgfrie
kurser, hvor kun 1 gennemført valgfrit kursus udløser 3
kr. mere i timeløn
3 Plantevæsk og etablering af grønne anlæg 3 uger
4 Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje (etablering og
pleje af kirkegårdsanlæg) 3 uger
5 Grundlæggende anlægsteknik 3 uger
• Haft beskæftigelse med gartnerisk arbejde i
folkekirken eller anden offentlig institution i 3 fulde år
samt udvist faglig interesse herfor

6. Lønpulje for ansatte i Sørup LK
7. Høns på kirkegården - LK

Uddannelsens samlede varighed er således 10 uger, og
derved kan der opnås en samlet stigning i timelønnen
på 10 kr.
Lønpuljen er for følgende medarbejdergrupper ansat
ved Sørup Menighedsråd: kirkesanger, organist,
kordegn og kirkegårdspersonale
Det konstateres at der går høns inde på kirkegården,
kirkeværge Niels Tilsted tager kontakt til ejeren
Udgår

8. Orientering vedr.
omklassificering af kirkegård LK
9. Lukket punkt – bilag sendes
separat
10. Maskinhus, igangsættelse af Niels orienterer, det besluttes at igangsætte
projekt - NT
projektering af nyt maskinhus
11. Valg 2020
Lene orienterer om den fra provsten udsendte
orienteringsskrivelse vedr. det kommende
menighedsrådsvalg. Valgbestyrelsen har mulighed for
at deltage i et orienteringsmøde vedr. det kommende
menighedsrådsvalg den 26. februar i Fredens
Sognehus
12. Orientering fra:
Formanden

Svend takker for godt samarbejde til menighedsrådet
og medarbejderne, med ønsket om et fortsat godt
samarbejde i 2020

Næstformanden

Intet

Kontaktpersonen

Der er førstehjælpskursus for de ansatte, det afholdes i
konfirmandhuset tirsdag den 14/1 kl. 12.
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Præsten
Aktivitetsudvalg

Økonomiudvalg
Præste- og kirkegårdsudvalg

Der er modtaget en forespørgsel om et praktikforløb
som kordegn. Det besluttes ikke at tilbyde et
praktikforløb.
Der bliver opslået et barselsvikariat på 8 timer som
kirkesanger og et barselsvikariat på 20 timer som
kordegn. Der nedsættes et ansættelsesudvalg
bestående af: Hanne, Anne, Walther, Luise +
repræsentation fra Ollerup menighedsråd vedr.
kordegnestillingen. Luise er gået i gang med at svare
på personalekonsulent Anne Monks henvendelse vedr.
vikarsatser.
Der er i december udsendt en blomst til enker og
enkemænd der har mistet
Den 28/1 kl. 19 er der koncert i kirken
Den 23/1 kl. 14 er der fastelavnsgudstjeneste
Den 22/3 kl. 14 er fejres genforeningen med trillebør
ringridning og sønderjysk kaffebord
Den 5/4 og 3/5 kirkekaffe efter gudstjenesten
Den 16/5 studietur for menighedsrådet og ansatte
Den 22/6 sognetur til Egeskov slot
Umiddelbart kommer vi ud af 2019 med et lille
overskud
Afholder et møde snarest

Samarbejde med andre
kirkegårde

Afholder møde den 5/2

Graveren

8 kistegravsteder er fornyet 1 er nedlagt
16 urnegravsteder er fornyet 6 er nedlagt. Der følger
en praktikant med i kirketjenesten

Kirkeværgen

Kirketårnet er grønt og ikke kønt, Niels arbejder videre
på en mulig løsning. Der skal indhentes 3 tilbud ved
arbejder over 50.000 kr.
Niels orienterer om synsudsatte arbejder i 2020
Svend og Torben står for forplejningen til
menighedsrådsmødet den 13/2
Afbud til næste møde: Luise, Hanne og Dennis
Valg 2020

13. Eventuelt
14. Punkter til næste møde
Referat: Dennis Andersen

