Menighedsrådsmøde den 27. august 2014 kl. 19.00 i Konfirmandstuen.
Referat:
1) Kvartalsrapport 2. kvartal
Der fremsendes særskilt kvartalsrapport fra Marianne Ditlevsen.
Kvartalsrapporten blev gennemgået. Der er mindre forbrug på knapt 2%, hvilket er tilfredsstillende.
1a) Forpagtningskontrakt – nyt punkt.
Fra regnskabsfører og revisor blev det anbefalet, at der betales moms af forpagtningsafgiften, da det
vil forbedre momsrefusionsprocenten. Næstformanden fik til opgave at forhandle med lejer.

2) Provstesyn.
Der samles op på beslutninger ved provstesynet tidligere på dagen.
Der blev orienteret om beslutninger ved provstesynet. Beslutninger vil – efter godkendelse i
provstiudvalget – blive tilsendt. Der er få påkrævede beslutninger, hvortil der kan søges 5% midler.
3) Isolering af præstebolig.
Der vil – forhåbentlig – foreligge flere tilbud på isolering af loft over præstebolig. Der skal tages stilling
til eventuel isolering, samt omfanget af denne i indeværende år.
Der forelå flere tilbud på en totalisolering af loft på præstebolig. Tilbuddet fra TØMRER FYN blev valgt.
Formanden skal forhandle med firmaet med henblik på at dele opgaven over 2 budgetår. Kan det lade
sig gøre, sættes projektet i gang.
4) Ny præstevikar.
Præstevikat Tina Iversen har fået fast stilling fra 1. sept. Ny vikar indsættes den 14. sept. i Allerup.
Formanden byder velkommen med en buket.
5) Hjertestarter.
Hjertestarteren er nu monteret på graverbygning. Der skal informeres om brug af denne f. eks. I
næste nummer af kirkebladet.
Der blev orienteret om ny hjertestarter. Der vil blive orienteret om dens anskaffelse og placering i
kirkeblad, beboerforening samt ved sammenkomst i forsamlingshuset.
6) Orglet i kirken trænger voldsomt til rengøring. Der er indhentet til bud, og det forventes, At der på
provstesynet er taget stilling til tidspunktet for arbejdet – formentlig først i 2016.
Ved sidste orgelstemning blev det konstateret, at orglet trænger alvorligt til en rengøring. Der er
indhentet tilbud, som er fremsendt til provstiudvalget. Det forventes at komme på anlægsbudget i
2016.
6a) Belysning på kirkegård – ekstra punkt.
Der er indhentes forskellige forslag til ny belysning på kirkegård. Udvalget blev bemyndiget til at vælge
nye lamper, samt træffe aftale med Rolfsted El for etablering.

7) Terrassen ved præstebolig.
Den vedtagne fugtisolering er gennemført. Der orienteres.
Ved opgravning af terrasse blev der konstateret alvorlig fejl på murværk, der ikke var udbedret før
etablering af terrasse. Der er nu foretaget dobbelt fugtforsegling med håb om, at fugtskader i væg
langsomt vil forsvinde.
8) Brandsyn.
Rapport blev taget til efterretning.
9) Nyt fra udvalgene.
Der er planlagt program for den kommende sæson. Det vil blive offentliggjort senere.
10) Nyt fra præsten
Intet nyt.
11) Nyt fra formanden.
Formanden orienterede om problemer med tinglysning af kloakledning på præstegårdsjorden. Der
blev desuden orienteret om problemet med træer og grene ved nabos ejendom.
12) Eventuelt – herunder sogneudflugt, rådsudflugt samt næste møde.
Næste møde blev fastsat til 5. nov. 2014 kl. 19.00.

Thorup den 31. august 2014.
Erik Toftegaard.

