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Dagsorden godkendt
Vi satser på indvielse Trinitatis søndag 2020.
Der er truffet aftale med Fonden for Fynske Bank om, at
messehagelen indvies 7. juni 2020.
Kvartalsrapporten blev forelagt, diskuteret og
underskrevet
Vi er grundlæggende positive over for at gøre det mere
attraktivt at være i koret. Vi tager en nærmere drøftelse
med organisten om det konkrete indhold af initiativerne.
Vi søger provstiet om omdisponering af den konto, der
hedder ”renovering af orglet”. Vi afsætter kr. 10.000 i
budget 2020 til fastholdelsesinitiativer.
Budgetudkast for 2020 blev gennemgået og diskuteret
Organisten deltog ikke i mødet
Intet at bemærke
Der er stor interesse for at søge kordegnestillingen.
Efter ansøgningsfristens udløb den 29. maj 2019
udvælges et antal ansøgere til samtale.
Ansættelsesudvalget er bemyndiget til at træffe endelig
afgørelse vedr. ansættelsen.
 Vi deltager ikke i fristiftsforsøget vedr. beregning
af momsprocenten, idet det ikke er relevant for
os.
 Opsigelsen af samarbejdsaftalen pr. 31. maj 2019
om fælles kordegn mellem Sct Nicolai og Sørup
er underskrevet.
Kol-koret fortsætter øvningen i kirken på samme
betingelser som hidtil.
Kirkebønnen bedes for alteret i en prøveperiode
Salmesangsprojektet afholdes onsdag, den 18. marts
2020
Fugning af østsiden af sakristiet udsættes til 2020, hvor
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kirkegårdsbestyrelsen
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nord- og vestsiden fuges (godkendt synsudsat arbejde).
Herved spares udgifter til stillads.
Udskiftning af tæppe på pulpituret vil blive ca. 11.000 kr
dyrere end beregnet
Tilbud indhentet for maling af spisestue og køkken i
præstegården og for opsætning af lydplader i spisestuen
i præstegården.
Lydanlægget repareres efter behov
Sogneudflugten den 13. juni 2019 er planlagt og udsolgt
Studietur for menighedsråd og ansatte er planlagt til
søndag, den 15. september 2019.
Intet nyt

Datoer:
Sogneudflugt torsdag, den 13. juni 2019
Der afholdes syn af kirke, sognehus og præstegård søndag, den 16. juni 2019 kl.
12.00
Menighedsrådsmøde onsdag, den 26. juni 2019 kl. 17.00

