Blad 206
Ordinært
Menighedsrådsmøde

Tirsdag, 26. maj 2020
kl. 18.30 i Sognehuset

Øster Skerninge
Sogn
Formandens initialer: CP
Afbud:
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og underskrift af
referat fra sidste møde.

Dagsorden er godkendt. Beslutningsprotokol fra sidste
møde er underskrevet.

2. Genåbning af kirke og
sognehus. Kort gennemgang
af de vigtigste retningslinjer.

Vi har fået nogle klare retningslinjer, hvor Henrik sammen
med resten af personalet styre det fra gang til gang. De
alm. gudstjenester er ikke det store problem. Ved
begravelser, dåb ol. tages der stilling til antal på forhånd.
Dette styres af personalet.
Vores abonnement på hjertestarter-service er ændret,
således vores årlige udgift falder med ca. 8.000.
Vi godkender det indberettede budget på vores møde 16/6.
Benny indsender inden fristen 15/6.
Kontrakten er underskrevet.
Perioden er ændret til 4 år, fra 1. feb. 2020 med en
mulighed for opsigelse, hvis vi skal bruge noget af arealet
til p-plads eller solceller.

3. Økonomi
Budget 2021
4. Godkendelse af
forpagtningskontrakt over
vores lille jordlod.
Bilag vedhæftet
5. Opstillingsmøde, tirsdag
9. juni kl. 19.00 i
sognehuset.

6. Aftale om flagstang i
samarbejde med Vester
Skerninge Vandværk.
Se mail fra VSV.
7. Meddelelser:
a) Præsterne
b) Formanden
c) Kirkeværgen
d) Kontaktpersonen

CP har redigeret en powerpoint om rådets funktioner.
Det er vigtigt at vi får formidlet, at et menighedsråd skal
bestå af medlemmer med forskellige kompetencer.
Ulla sørger for lidt til ganen.
Vi vil meget gerne have gode tilkendegivelser og
kontaktoplysninger på de som kommer, så vi kan invitere
dem med til møder inden valget.
Vester Skerninge Vandværk vil forære os en helt ny
flagstand 16 m, som samtidig er antenne for aflæsning af
vandmålere i sognet. De betaler for stang, flag og
opsætning, samt strømtilslutning, som afregnes en gang
årligt. Kontrakt underskrevet.
a) Konfirmationen er flyttet til 20. sep. Flagalle er
bestilt.
b) Vi har fået en uopfordret henvendelse fra et par
unge mennesker om evt. køb af noget af kirkens
jord. CP sender et svar til dem.
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e) Aktivitetsudvalget
f) Øvrige

8. Evt.
25 års jubilæum, Henrik

Provsten kommer til vores møde i august.
c) Inventarlisten er revideret.
d) Ingenting til referat.
e) CP finder en dato til kirkevandring.
Vi holder en uformel reception for indbudte efter
gudstjenesten 2. pinsedag.
En meget stor tak til Ellen for mange gode år både i rådet
og ikke mindst i kirken.

Kalender, møder mv.
26/5-2020: MRM, sognehuset, kl. 18.30
9/6-2020: Orienteringsmøde ang. Menighedsrådsvalg, sognehuset, kl. 19.00.
16/6-2020: MRM, Forsamlingshuset
19/8-2020: Budgetsamråd
25/8-2020: MRM, Sognehuset
1/9-2020: Sognecafé
16/9-2020: Valgmøde
29/9-2020: MRM, Forsamlingshuset
6/10-2020: Sognecafé
27/10-2020: MRM, Sognehuset
3/11-2020: Sognecafé
24/11-2020: MRM, Forsamlingshuset
1/12-2020: Sognecafé

