Beslutningsreferat af menighedsrådsmøde tirs. 14.aug. 2018

Afbud: Birthe. Pia mødte ind under punkt 2.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Økonomi:
Provstiet vedr. opspar. kalkmalerier og ekstra driftsbevilling budget 19.
Endnu ikke svar fra provstiet på brevet vi sendte.
Tagrender på kirken og reparation af låger på kirkegård v/Anna.
Det hele er færdigt og tilfredsstillende, dog mangler lige noget låsning på lågerne ved den ene låge
til højre på parkeringspladsen. Lågerne er betalt. Tagrender mangler stadig afregning men ud fra
tilbuddet burde det blive omkring 13.200,- plus liftleje excl. moms.
Opfølgning på syn – maling, vindue mm.
Syns listen blev gennemgået.
Gulvet i kirken vil René kigge på – sand blandet med tapetklister som er trykket ned så det kan
arbejde sammen med trægulv.
Kælder tætning af lugekasse pga. vand indtrængning. Anna spørger tømrer hvad det vil koste.
Udsugning ved toilet kirkevej Anna har sat en sten i klemme i døren.
Udluftning af kirken – Anna vil åbne om morgen i begge døre så der kan komme gennemtræk
Prioriterer
Gavlvindue mod syd præstegården. Nyt vindue pris vurderet til ca. 10.000,- samt bundbrædder
ved indgang ca. 3000,Kirkevej 2 tømrerarbejde og maling udhæng og gavl 20.000kr. Tømrer arbejde ved vindue der skal
rettes op og nyt træværk i 10.000kr.
Kapel med fugning vi skal påregne 560kr. pr. m2 derudover kommer lift leje. 20.000kr.
Pris anslået 63.000,- vi påregner 80.000kr. Maler og tømrerarbejde sætter vi i gang nu. René
snakker med maler. Anna snakker med tømrer. Og så prøver René at indhente tilbud ved en
murer. Murer arbejdet kan bedre udsættes end maler arbejdet og tømrer skal lave tingene inden
malerne.
Budget 2019 er der pt. en 40-50.000kr. til rådighed. Så i forhold til budget 2019 5%midler afventer
vi.
Lukket punkt: Efterregulering af løn og pension og arbejdstidsaftale for kirkesanger v/ Henning
og Bente.
Drøftet
Henning gennemgår kvartalsrapport pr. 30/6-2018.
Besparelse på 2,14%.
Kommunen har bedt om træskæring ved præstegården – beplantning ud over vej/fortorv.
Foretages i næste uge – men pris ukendt.
Budget og regnskab hænger sammen på nær løn og de tiltag som vi lige har drøftet ud fra tilsyn.
Kvartalsrapport underskrevet.
Evt.
Hvepse bo i æbletræet. René undersøger nærmere.
Bevilling af USB stik til Bente, må gerne købe.
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Personalekonsulent til provstiet hvor flere provstier går sammen – forslag som vi skal give vores
mening tilkende omkring. Fordele og ulemper blev drøftet. Vi er både for og imod. Spørger indtil
det ved budgetsamråd hvor Lis, Henning og Frede tilmeldes.
3. Aktiviteter:
Tors. 30/8 kl. 19 budgetsamråd i Sdr. Nærå – brev Provsti v/Lis.
Talt om under punkt 2.
Lørdag 1.sept. udflugt ( + Dortes 10-års jubilæum).
17 deltager.
Vikar indhentes til vielse for kirkesanger og kirketjener. Dorte sørger for vikardækning og sender
kirketjener forbi Anna for at blive instrueret i kirkeringning.
Dorte sørger selv for forplejning til søndagen.
Dorte sender ønsker til Lis
Gave til guldbrudepar velsignelse.
Lis sender ønsker til Bente i forbindelse med fødselsdag
Gaver der gives er altid fra alle også de ansatte.
Orientering om hjemmeside og møde Musikskolen v/Dorte.
Hjemmeside: Siderne er godt i gang. Møde næste torsdag med Carsten. Det er en flot hjemmeside.
Musikskolen: Børnekor 2-4kl. Der kommer ny korleder. Økonomi der er lige betalt 10.000kr for år
18/19.
Julefrokost/afsked – hvordan holder vi ? v/Lis
Udsættes
Evt.
Foreningen by og land har henvendt sig om det kunne have interesse at lave et arrangement
vedrørende kalkmalerierne og få en til at fortælle om det. Det vil være gratis for Kværndrup kirke,
de låner bare kirken. Vi takker ja til tilbuddet, men dato skal cleares af med os inden det bliver
meldt ud. November ville være at foretrække.
4. Aktuelt:
Brev fra Gislev menighedsråd vedr. gudstj. på Nørrevænget v/Lis/Dorte.
Dorte har set skrivelse. Der skal selv medbringes organist og kirkesanger ud fra det Gislev har
rundsendt. Når det er tirsdag tjenesten skal foregå har vi ikke nogen mulighed for at stille organist
til rådighed. Det vil for vores vedkommende betyde vikarudgifter.
Pjece vedr. gravsteder m/priser v/Anna.
Udsat
Kirkegårdsvedtægt v/ Rene.
Udsat
Opstilling til Menighedsråd 18.sept. kl 19 i kirken, forslag kandidater og opslag forskellige steder
v/Rene/Lis.
René sørger for annonce til avisen. Dorte sørger for facebook og lysavis. Mulige kandidater blev
drøftet. Der tages kontakt til dem. Mødet afholdes på kirkevej 2 i mødelokalet. Lone bager kage.
Nyheder fra Anna.
Usikre gravstene – Anna har fået en del skrivelser om sikkerhed. På menighedsrådets vegne må
graver gerne sende ud til dem hvor der er risiko for fald mm. Men hvordan måler man det?
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Umiddelbart vil det vel være alle gravsten som står på en sokkel.
Praktikant er stoppet.
Landskabsarkitekt dato skal fastlægges med graver.
Nyheder fra Dorte.
Kataloger fra SYMF om musikskole og sang.
1. søndag i advent vil prøve at få biskoppen her til.
Luthers nøgle 12 september i Ringe.
Musik på midtfyn 13. januar Alberte Winding
DR kommer til trillinge dåb – har fået lov til at deltage.
Nyheder fra Menighedsråd
Intet
Evt.
Intet
5. EVENTUELT
Intet

