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Menighedsrådsmøde tirsdag, 1. september kl. 19.00 

Vi mødes til smørrebrød kl. 18.30 

 

DAGSORDEN: 

Afbud: Lasse, Torben. Fraværende Benny, Line. 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af dagsorden: Nyt punkt 7AKaj Aage, ellers godkendt 

2: Rebecca: 

 Pavillon foran kirke til konfirmationer: Ingen pavillon. Årets tema er 

pizza.  

 Alle Helgen: Ønskes afholdt evt. med tilmelding, eller mere end tjene-

ste. 

 Julegudstjeneste evt. i hallen: Med på næste møde 

3: Annoncering – ved Tove: Ok, men hvis vi ”kun” sender oplysninger skal 

der betales ca. 1000 kr. for opsætning. Resultat af mødet med øvrige kir-

ker vedr. annoncering den 2/9. afventes.  

4: Hjemmesiden – samarbejdet med Tine er ophørt: Søren overtager 

hjemmesiden mod en løn på 4 timer pr. måned à kr. 168,00. 

5: Kasserer ønsker at fratræde: Kassereren ønsker at fratræde som 

valgt kasserer og ønsker i stedet for at være med i aktivitetsudvalget. 

6: Tagrender på kirke: Tilbud på udskiftning af 21,5 m tagrender og ned-

løb på kirken. Arbejdet sættes i gang.  

7: Job i Kirkely – Jenny har sagt ja! Jobbeskrivelse udfærdiget og sendt 

til personalerepræsentanten i Provstiet med henblik på ansættelsesaftale 

gældende pr. 15. september2020. 
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7A:  Kaj Aage: Nye vikarsatser for alle ansatte gældende for Svendborg 

Provsti. Ændring af telefonabonnement fortsætter uændret. Punkt til næ-

ste møde godkendelse af revisionsprotokol, indeholdende enkelte bemærk-

ninger fra forretningsføreren. Meddelelse fra Nordea vedr. dankort til 

sognepræst. Punktet udskydes til senere. 

8: Meddelelser samt oplysning om Valgforsamling den 15. september: 

Referat fra budgetsamrådet. Mhr. skal indhente 2 tilbud på job mellem 

med 50.000 og 100,000 kr. og 3 tilbud ved job på over 100.000 kr. 5% mid-

ler kun det det som er uforudsigeligt og som ikke er kan klares af Rådets 

kassebeholdning. 

Provstiudvalgsmøde: Kirkekalkning blev taget til efterretning. 

Valgforsamling den 15. september. Desværre ingen til orienteringsmøde. 

Evt.: Søren i hverdagspraktik fra uge 43 + 5 uger frem.  

Toilet på kirkegården er låst, undtagen ved kirkelige handlinger. Hvis det 

skal være åbent, skal der rengøres flere gange daglig.  

Næste møde: Punkter hertil: Alle Helgen, julegudstjeneste i hallen?. Annon-

cering. Godkendelse af revisionsprotokol. Toiletter på kirkegården. 

 


