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Skårup Menighedsråd
Arr.: Helle BA

Dato: 19. juni 2018

Blad nr. 428
Formandens initialer:
HBA

Dagsorden

Beslutning

a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

a) ingen afbud.
b) nyt punkt: Stakit opføres i præstegårdshaven?
Desuden lukket punkt om præmisser og udgifter vedr. evt.
nyt kor.

1) Godkendelse af budget
2) Procedurer ved indkøb (på konto
med faktura og ved brug af MRs
dankort). (HBA)
3) Indretning af våbenhus og
sakristi. Indkøb? Andet? Se bilag 1.
4) Sommerfesten. Noget, der
mangler?
5) Vedr. skift til Fynske Bank (HBA)
6) Gospelkor til Skårup Kirke?
(HBA)
7) Opfølgning på visionsdagen,
Udvalget holder møde om
eftermiddagen den 19.6. og
kommer formentlig med forslag til
vores næste skridt.
8) Kirkegårdens fornyelse.
Udvalgets forslag til videre proces
debatteres.Bilag 2.
9) Meddelelser:
a) sognepræsten
b) formanden
c) kirkeværge
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.

1. Budgetbidraget for 2019 er godkendt og indberettet
(CVR274750197 - Bidrag budget afleveret d. 15-06-2018
15:14)
2. Proceduren ved brug af kirkens dankort er blevet
gennemgået.
3. Til indretning af våbenhus m.m blev der oprettet et udvalg
bestående af HBA, Jytte og Ida. Der afprøves forskellige
løsninger i løbet af sommeren. Disse vil senere blive
debatteret på MR i august.
4. Sommerfesten er planlagt. Der er udstukket arbejdsteam.
På nuværende tidspunkt er der 40 tilmeldte. Ida laver
sangark. Borddækningen laves efter gudstjenesten,
menigheden opfordres til at hjælpe til.
5. HBA arbejder videre med flytning af pengeinstitut. HBA og
KLK tager kontakt med et lokalt pengeinstitut.
6. Punktet flyttes til det lukkede punkt.
7. Visionsdagen. Det af HBA, MLK, IF, RG udarbejdede
oplæg blev gennemgået. Flot arbejde. Der blev nedsat teams
til varetagelse af nogle af opgaverne. HBA er tovholder på at
der bliver fulgt op på ideerne.
8. Kirkegårdsudvalgets oplæg blev gennegået, revideret og
godkendt. Der arbejdes nu videre med at forskønne
kirkegården.

10) Eventuelt
Næste møde:
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 18
i Kirkeladen.
Arr.: Anne Dorthe Christensen

9. a) HBA har været i kontakt med Skårup Skole og
Svendborg Kommunes Park og Anlæg om hegnet mellem
skolen og kirkegården.
Arbejdet på præstegårdhaven er igangsat.
Theodor og Kurt ønsker bedre information om punkterne så
formalia kan blive overholdt i fremtiden.
b) Intet
c) Intet
d) Intet
e) Intet
f) HBA og KLK tager et møde med Benny om regnskabet.
g) Næste deadline for FOLK og Fæ er 1. august.
h) Intet
i) Intet
Evt. Intet
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Skårup , den 19. juni 2018

underskrifter

