Blad 205
Ordinært
Menighedsrådsmøde

Torsdag, 14. maj 2020
kl. 18.30 i Sognehuset

Øster Skerninge
Sogn

Vi bestiller smørrebrød.

Formandens initialer: CP
Afbud:
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og underskrift af
referat fra sidste møder.

Under punkt 3 tilføjes kvartalsrapport og et punkt om
indkøb af klaver til kirken. Underskrift af
beslutningsprotokol fra 25022020 og 20042020.

2. Genåbning af kirke og
sognehus.
3. Økonomi
Kvartalsrapport
Budget 2021, ny procedure
og udmelding af
ligningsbeløb fra provstiet.
Indkøb af klaver til kirken.

Vi venter stadig på retningslinjer.
Torben, Henrik og Carsten tager affære når de foreligger.
Gennemgang og underskrift af kvartalsrapport for 1. kvt.
2020. Vi følger budgettet og grundet aflysninger i Coronaperioden har vi sparet lidt, så vi har et pænt overskud.
Budget 2021. Vi skal følge en ny procedure, som er
gennemgået på formandsmøde i provstiet 9. marts 2020.
Ligningsmidlerne er udmeldt. Vi har gennemgået Bennys
forslag til budget og vil ikke umiddelbart ændre noget.
Vi vil gerne have et nyt klaver. Det købes over driften i
første omgang, evt. fra opsparing når vi kender årets
resultat.
Vi rykker syn til maj. Ulla finder en dato. Carsten eller
Hanne deltager sammen med Henrik og Karl.
Carsten arbejder videre med de synsudsatte arbejder, som
vi har søgt om ved sidste syn. For en sikkerheds skyld
indsendes de igen på den nye blanket til provstiet.

4. Syn af kirke, sognehus og
skov/jord. Nye retningslinjer
fra provstiet betyder, at vi
skal ændre vores
procedure/tidsplan.
Ny procedure for ansøgning
af anlægsmidler.
5. Opstillingsmøde, tirsdag
9. juni kl. 19.00 i
sognehuset.
6. Mødekalender og
aktiviteter for efteråret,
menighedsrådsmøder,
sognecaféer, kirkevandring,
koncerter mv.
7. Meddelelser:
a) Præsterne
b) Formanden

Vi fastholde mødet. Der laves detaljeplanlægning på næste
møde, 26/5.
Vi skal stadig søge efter interesserede.
Sognecafe, vi har det meste på plads.
1/9, 6/10, 3/11, 1/12.
Menighedsrådsmøder, - 25/8 Sognehuset, 29/9 Forsam.,
27/10 Sognehuset, 24/11, Forsam.
Se pkt. 7.
b) En ”gulerod” til pigekoret.
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c) Kirkeværgen
d) Kontaktpersonen
e) Aktivitetsudvalget
f) Øvrige
8. Evt.

e) Sogneudflugten er udsat til næste år.
e) Vi afventer nye retningslinjer og lempelser af
forsamlingsforbuddet, før vi planlægger nyt.

Kalender, møder mv.
9/6-2020: Orienteringsmøde ang. Menighedsrådsvalg, sognehuset, kl. 19.00.
26/5-2020: MRM, sognehuset, kl. 18.30
16/6-2020: MRM, med spisning
19/8-2020: Budgetsamråd
16/9-2020: Valgmøde

