Blad 203
Ordinært
menighedsrådsmøde
Ø. Skerninge Sogn

tirsdag,
den 25. februar 2020
kl. 18.30 i
Forsamlingshuset

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

Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde blev
underskrevet.

2. Gennemgang af udkast til
regnskab for 2019.

Årsregnskabet ser rigtig godt ud. Vi havde budgetteret med
et underskud på kr. 75.000, men resultatet blev kun et
underskud på kr. 16.000. Det er primært besparelser på
vedligeholdelse og anskaffelser, hvor Henrik på dygtigste
vis holder vores aktiver i god stand, så der ikke skal bruges
så mange kroner. Ligeledes kan vi nu se en god besparelse
på energi, hvilket vi er meget glade for, da det har været
et fokuspunkt for vores arbejde med en grøn omstilling.

3. Fangekoret - praktiske
forberedelser.

Søndag, 17. maj kl. 14.00 i Øster Skerninge Kirke.
Sodavand og sandwich til lydfolk og kor, samt kaffe og
kage. Hanne finder ud af hvor mange og Carsten bestiller.
Carsten og Gerda er med på dagen.
Carsten gennemgik udkast til de to dokumenter og vi
mener at vi har alt med, bortset fra de 8.000, som vi skal
betale som kompensation for driftsoverskud i skoven. Det
skrives ind.

4. Udkast til vores forslag
om dokumenter vedr.
fællesmødet og vores
økonomiske samarbejde
med Egense.
5. Orienteringsmøde 12. maj Carsten laver en plan for orientering om menighedsrådets
kl. 19-20. Kandidater
arbejde og ansvarsområder.
Vi har forespørgsler ude hos flere, som ikke har afvist og
har et par stykker mere, som vi vil spørge.
Ellen ønsker at trække sig fra sin post før tid fra 1. april
2020.
Menighedsrådet godkender Ellens fratræden og suppleant
Gitte Bender Jonsson træder ind i stedet for Ellen.
Gitte overtager alle Ellens poster i diverse udvalg.
6. Orientering om møde
med Erling Krogh, vedr.
pasning af skoven.
7. Meddelelser:

Henrik og Carsten har lavet en aftale med Erling Krogh om
pasning af skoven. Aftale er udarbejdet og underskrives
snarest.
a) 21. juni kl. 11.00 fælles gudstjeneste i Egebjerg Bakker.
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a) Præsten
b) Formanden
c) Kirkeværgen
d) Aktivitetsudvalget
e) Øvrige
8. Eventuelt
Punkter til næste møde

b) Provsten kommer 26/5 kl. 17.00 og ser vores sognehus
og kirke. Hanne sørger for smørrebrød. Dagsorden for
formandsmøde og budgetsamråd gennemgået.
d) Sognecafe
e) Hanne har købt nyt til kirke-legetøjet.
Ingenting til referat.
Efterårets møder og datoer for sognecaféer.

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

