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Conny Nielsen og John Larsen.
Ingen suppleanter indkaldt.

Dagsorden Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.     
2. Gennemgang af referat (22/6-2011) Ingen kommentarer.
3. Økonomi generelt, herunder:

a. Mulig status for 2011
b. Budget 2012 
c. Præsters skattepligt af frie TV-

programpakker (se orientering fra Fyens 
Stift 12/5-2011)

a. 1. udkast til ny kvartalsrapport for 
første halvår. Opbygning og 
specifikationsgrad drøftet.

b. Ingen kommentarer.
c. TV-abonnementer skal overgå til 

præsterne selv pr.1/1-2012
4. Samarbejde mellem provstiets sogne (intet 

materiale fra provst eller udvalgsformand 
Hans Bach)

Intet nyt

5. 5 min. fra Stiftsrådsmødet 26/5-11 og 
ligeledes 5 min. fra Landsforeningen for 
Menighedsråds møde i Nyborg i maj. Ved 
Paul Verner Skærved.

Uddybende kommentarer fra Paul Verner, og 
opfølgende spørgsmål og kommentarer.

6. Kort orientering og stillingtagen til aktuelle
projekter/arbejder i udvalgene, herunder:
a. Oplægsgruppe til 21. september – 

aktiviteter til menighedsmøde.
b. Forløb af 4. sep.

• Høstgudstjeneste
• indsættelse af Mai Bjerregaard
• konfirmandvelkomst 
• kirkefrokost

a. Peder R. bliver ordstyrer ved 
Menighedsmødet. Inge indrykker 
dagsorden i Ugeavisen ugen før.

b. Inge orienterede om 
aktivitetsudvalgets planlægning af 4. 
sep.

7. Meddelelser fra formand, kontaktperson, 
udvalg m.v.

Inge orienterede om netbankindbruds-
forsikring og Willis og Landsforeningens 
arbejde med sagen.
Valgudvalget formulerer punkt til næste MR-
møde vedr. rekruttering af 
menighedsrådsmedlemmer.
Kirkegårdsbestyrelsen: Krematorieudvidelse 
igangsat. Mindesmærke for faldne efter 1945 
indvies Kr.Himmelfartsdag 2012.
Kontaktperson orienterede om 
medarbejdermøde 24/8 og om 
kordegneafløsning kommende søndage.

8. Eventuelt Onsdag 24.august står Torben Knudsen for 
meditationen.
Husudvalget sender svar til 
meditationsgruppe i Øster Skerninge.
Kort eveluering af festdageskoncerterne.
Anne-Grete orienterede om sin kommende 
fødselsdag og orlov.
Forslag om skolebibler kommer op på næste 
møde.
Gitte takkede for fødselsdagsgave i juni.


