Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer: ____ Dato: _______________ Blad nr.:____________

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 2-2018
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Karl Erik Olesen, Karl Enevoldsen, Jens Christensen, Eva L. Pedersen, Gunild Bogdahn,
Lone Jørgensen, Kirsten Grauholm, Jørgen Kappel Hansen.
Afbud: Per Flintrup.
Sangvælger: Karl Erik Olesen
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

2

Kirkebladet
3
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg
4

5
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Markudvalget
Sognehusudvalget
Kirkeværge

7
8
9
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Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

Formanden bød velkommen. Dagsorden
godkendt. Ingen bemærkninger til referat.
Der har været afholdt flere foredrag i Sognehuset. Der har været afholdt koncert i
kirken med De Herren. Til koncerten den 28.
februar er der foreløbig solgt 63% af billetterne.
Der er sommerudflugt den 17. juni for ansatte og menighedsråd.
Er under omdeling af spejderne for første
gang. Det går fint. Skal være omdelt den 1.
marts.
Fremover vil vi have et punkt med over prioriterede arbejdsopgaver. Vi har fået afslag
fra to fonde på at få sat lys på kirken. Vi
arbejder videre med at finde en anden finansiering. Der er ønske om en lyskanon og
lærred i kirken.
Vi arbejder på nye forpagtningsaftaler i
2018.
Vi mangler flere sognehus-medhjælpere. Vi
sætter jobopslag på Facebook.
Der har været problemer med den automatiske klokkeringning. Vi har taget kontakt til
Thubalka, der kommer og reparerer. Menighedsrådet godkender udgiften.
Intet nyt.
Informationshæftet om præstegården er
ved at være redigeret færdigt til trykning.
Intet nyt.
Intet nyt.
Næste menighedsrådsmøde den 22. marts
2018 kl. 19.00 flyttes til samme dato men
kl. 16.00.
Formanden har været på DAP kursus.
Vi får lagt bygningstegninger ind på DAP.
Der undersøges om vi kan få Wi-Fi i præstegården og sognehuset.
Der er 4 tilmeldte til stiftsdagen.
Der kommer vandrepas på Næssets Camino.
Vi opfordres til at få et stempel. Det arbej-
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Eventuelt

der vi videre med.
Vi gennemgik ophavsretsloven i forbindelse
med abonnementet Visda.

Mødet slut kl. 20.15
Næste møde er 22. marts 2018 kl. 16.00 i Sognehuset
(-hvor Karl Enevoldsen vælger sange)
Underskrifter:
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