Blad 202
Ordinært
menighedsrådsmøde
Ø. Skerninge Sogn

tirsdag,
den 28. januar 2020
kl. 18.30 i
Sognehuset

Formandens initialer: CP
Afbud: Ellen R. Jensen
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og underskrift af
referat fra sidste møde.

Dagsorden godkendt, dog er der tilføjet ny
regnskabsinstruks under pkt. 3. Referat underskrevet.

2. Gennemgang af vedtægt
for administration af
ejendomme. Vedtægt
godkendt af provstiet
vedhæftet. Ændringer i
vores forretningsgang vedr.
mark og skov.

Vi har gennemgået aftalen og er tilfreds med udkommet.
Vi har besluttet, at Ulla og Carsten tager initiativ til et møde
med en konsulent fra skovdyrkerforeningen, Erling Krogh
og Henrik.
Vi har besluttet at Ulla og Carsten er tovholder ifm. skov og
mark, samt at beslutninger vedr. driften tages i rådet.
I løbet af 2020 skal forpagtningen af markerne aftales for
de næste 4 år, da de nuværende aftaler udløber primo
2021.

3. Flytning af dele af vores
opsparing til en anden bank,
pga. negative renter.
Regnskabsinstruks.

Vi har spurgt i forskellige banker, men de vil ikke tage
noget af vores opsparing, kun det hele og så er vi lige vidt.
Vi gør ikke noget nu og afventer den videre udvikling.
Underskrift af ny regnskabsinstruks. CP sørger for de sidste
underskrifter.
CP retter til ud fra vores snak og har et udkast klar til
næste møde.

4. Gennemgang af
dokumenter vedr.
fællesmødet og vores
økonomiske samarbejde
med Egense. Forberedelse til
næste fællesmøde, hvor det
skal revideres.
5. Valgmøder vedr. valg til
Vi skal afholde orienteringsmøde d. 12. maj, kl. 19.00.
menighedsrådet i november. Vi prøver at spørge personer, som vi tror kunne have
interesse i at gå ind i menighedsrådsarbejdet.
6. Orientering fra
Der er afholdt personalemøde i december måned. Hanne
personalemøde.
orienterer.
7. Meddelelser:
a. Salmesangsarrangement med 4.- 5. klasser i Svb.
a) Præsten
Kommune. ”Fred og frihed”, Fredens Kirke.
b) Formanden
b. Provsten vil gerne komme på besøg. Forslag 26/5,
c) Kirkeværgen
alternativt 16/6. Budgetsamråd, Carsten, Ulla og Gerda.
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d) Aktivitetsudvalget
e) Øvrige

b. Vores orgel fylder 50 år og sammenlægningen af Egense
og Øster Skerninge skete også for 50 år siden. Vi tænker
over hvad der evt. kan gøres.
d. Ulrich vil gerne lave en ekstraordinær indsats for at få
Motetten op på et højere niveau og vil lave en Påske 2020
koncertrække. Vi støtter projektet med 11.000.
e. Vi skal passe på at lyden til koncerter når hele vejen ned
igennem kirken.
Vi stiller kirkekaffe lidt i bero og tager det op på et
kommende møde.

8. Børneting i kirken
10. Eventuelt

Hanne kigger det igennem og indkøber noget nyt.
Punkt til næste møde. Fangekor koncert.

Kalender, møder mv.
25/2-2020:
25/3-2020:
31/3-2020:
28/4-2020:
12/5-2020:
26/5-2020:

MRM, med spisning
Indledende budgetsamråd
MRM, sognehuset
MRM, med spisning
Orienteringsmøde ang. Menighedsrådsvalg, sognehuset
MRM, sognehuset

13/5-2020: Foredrag med dirigenten for fangekoret i forsamlingshuset
Søndag, 17/5-2020, kl. 14: Koncert med Fangekoret i Øster Skerninge Kirke
16/6-2020: MRM, med spisning
19/8-2020: Budgetsamråd

