Blad 193
Ordinært
menighedsrådsmøde
Ø. Skerninge Sogn

tirsdag,
den 26. februar 2019
kl. 17.30 i
Øster Skerninge
Forsamlingshus

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

Beslutningsprotokol fra sidste møde underskrevet.

2. Gennemgang af regnskab
for 2018.

Regnskabet følger budget for 2018 rigtig godt. Der er små
afvigelser både den ene vej og den anden. Resultatet er 92.811,28 mod budgetteret – 95.900,-. Større lønudgifter
til kirkesanger og ekstra udgifter ifm. lønsystemet.
Bilag fra lønkørsel skal makuleres.
Vi vil lave det antal billetter, som kirken kan rumme. De
skal afhentes i en bestemt tidsperiode. Torben skal
bekendtgøre det til gudstjenester i juni måned og vi
annoncere først efter sommerferien.
CP aftale med Henrik om antal pladser/billetter i kirken.
CP er tovholder på koncerten.
Rådet er positive overfor ideen om ekstra parkeringsplads.
CP kontakter kommunen om, hvorvidt vi kan arbejde videre
med projektet. Det tages op i præstegårdsudvalget.
Vi har besluttet at afskaffe et podie. Ulla, CP og Henrik
arbejder videre og bestiller det.
a. Udskudt.
b. Vedr. den økonomiske fordeling, vil vi gerne holde
os til det, som blev aftalt ud fra det udvalgsarbejde,
der foregik i marts 2018.
Samarbejdsaftalen om fællesmødet, skal afklares,
specielt ang. Præstegårdsudvalget.
Vedtægten for præstegårdsudvalget §2 og §7, skal
afklares.
Fælles personale – afklaring af ydelser vs. fælles
ansættelse og dermed fælles
kontaktpersonsfunktion.
Vilje til samarbejde.

3. Efterårets store
arrangement. Hvis vi har
fået tilbagemelding fra Anne
Dorte Michelsen, skal der
tages beslutning, ellers nye
ideer.
4. a. Ide fra Henrik og
Carsten om øget
parkeringsareal ved kirken.
b. Indkøb af scene til kirken.
5. a. Fællesmøde
Dagsorden udsendes
b. Møde med Per Aars og
Asger Gewecke
Afklaringspunkter til dette
møde.

6. Meddelelser:
a) Præsten

Dagsorden godkendt.

a. Påskegudstjeneste, Påskedag 21. april kl. 10.
Motetten spørges.
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b) Formanden
c) Kirkeværgen
d) Aktivitetsudvalget
e) Øvrige

7. Eventuelt
Indledende budgetsamråd
27. marts kl. 19.00, hvem vil
med.

b. Grøn smiley ordning, skal fornyes i løbet af i år. Ulla
er tovholder.
Vores klokke fylder 200 år. Vi vil gerne gøre noget i
den anledning, evt. i forbindelse med
Høstgudstjenesten eller en sognecafe.
c. Ikke noget at berette. Henrik har efterkommet et
ønske om at flytte en urne. Vi skal have en drøftelse
i rådet om det er noget vi vil gøre i fremtiden.
Gerda, Carsten deltager i budgetsamrådet.
Ny provst – stillingen opslås i næste uge. Provsten skal
tilknyttes Vor Frue på ½ tid.

Kalender, møder mv.:
26/2-2019: MRM
28/2-2019: Fællesmøde
6/3-2019: Møde med Stift og provsti
26/3-2019: MRM
27/3-2019: Indledende budgetsamråd
30/4-2019: MRM
28/5-2019: MRM
18/6-2019: MRM

13/5-2020: Foredrag med dirigenten for fangekoret i forsamlingshuset
17/5-2020: Koncert med Fangekoret i Øster Skerninge Kirke

