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Skårup Menighedsråd
Arr.: Leonida Hansen

Dato: 16. maj 2017

Blad nr. 415
Formandens initialer:
HBA

Dagsorden

Beslutning

Åbning af mødet
a) evt. afbud
b) bemærkninger til dagsordenen

a. Afbud fra Theodor V. Nielsen indkaldt Margot Meincke.
b. Kvartalsregnskabet.
1) Benny Rasmussen gennemgik Kvartalsrapporten. Der ser
fornuftigt ud på nuværende tidspunkt.
Budget for år 2018 blev gennemgået. Der er mindre
stigninger på enkelte poster. Budgettet blev vedtaget. Der
kan dog stadig flyttes mindre beløb.Indberettet primo juni
2017.
2. Helle Bøvings forslag, som er udsendt til MR om ny
telefonordning, blev vedtaget. Der indkøbes tre
mobiltelefoner.
3. Der skal ansættes ny sekretær, da Jette har sagt op. HBA
har taget initiativ til en vikarordning til Ida kommer hjem.
4. Fremmødet til menighedsmødet var ikke fremragende,
men menighedsrådet havde en hyggelig aften. Hvad skal der
ske i fremtiden?
5. Sogneudflugt den 9. september 2017: Forslag Spodsbjerg
Tårs Færgen til Fuglsang kunstmuseum og videre til Møen
og Stevns Fortet og retur over Storebælt.
6. HBA foreslår at der bestilles abonnement "Kirken i dag" til
MR. Vedtaget.
7. HBA foreslår der males i køkken, toilet og gang i
Kirkeladen.
8. Meddelelser:
a. Indlæg til kirkeblades ønskes.
b. Formanden tortæller om diverse blade og journalistiske
tiltag.
Der forefindes en bladstøvsuger, som aldrig bruges, skal den
foræres væk. Der er også nogle stole fra kirken som skal
kasseres. Det kan doneres til Damgårdsklubben.
c. VVS mand på præstegården.
d. Nil
e. Nil
f. Nil
g. Nil
h. Nil
i. Kun 2 personer til gudstjeneste den 14. maj 2017

1) Budget 2018 (foreløbigt)
2) Kirkens telefonordning hos TDC.
Mobiltelefoner i stedet for fastnet.
Bilag 1.
3) Ansættelse af ny sekretær. HBA
foreslår, at timetallet sættes op til 8
t pr. uge i stedet for 7½.
4) Evaluering af menighedsmødet
den 9.5.
5) Sogneudflugt lørdag den
9.9.2017: Destination og program
debatteres.
6) Abonnement til MR-medlemmer
på 'Kirken i dag' foreslås af HBA.
Fremvises på mødet.
7) Forslag om yderligere punkter til
provstesynet i juni (Kirkeladens
køkken og toilet males).
8) Meddelelser:
a) sognepræsten
b) formanden
c) kirkeværge
d) kontaktperson
e) medarbejderrepr.
f) kasserer
g) regnskabsfører
h) kirkeblad
i) aktivitetsudvalg.
7) Eventuelt
Næste møde:
Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 18.
Arr.: Verner Christensen

Skårup , den 18. april 2017

underskrifter

7. Eventuelt: Nil.
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