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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 3-2018
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 i sognehuset
Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Karl Erik Olesen, Per Flintrup, Kirsten Grauholm, Karl Enevoldsen,
Lone Jørgensen, Ulla Flintrup.
Afbud: Jens Erik Christensen, Gunild Bogdahn, Eva L. Pedersen.
Sangvælger: Karl Enevoldsen
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Regnskab til godkendelse

2

3

Lukket punkt
Personaleforhold – orientering gives på mødet – til drøftelse og beslutning
Prioritering af budgetønsker – bilag 1

4

Formanden bød velkommen.
Da kassereren er syg, har regnskabet i dag
været forelagt kassereren, der har godkendt
og underskrevet.
Regnskabsfører gennemgik regnskabet.
Regnskab godkendt, og indsendt til Provstiet
den 22.03.2018 kl. 16.28.

Prioriteringen genbehandles i udvalgene og
genoptages senere.
Der afholdes budgetmøde den 2. maj kl.
14.00.

Mødet slut kl. 18.00 efter afvikling af punkt 4.

Da vi ikke blev færdig med mødet, fortsætter vi med et ekstra møde
onsdag den 11. april 2018 kl. 19.00 fra punkt 5 og frem.
Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Karl Erik Olesen, Kirsten Grauholm, Karl Enevoldsen, Lone Jørgensen, Jens Christensen, Eva L. Pedersen.
Afbud: Gunild Bogdahn, Per Flintrup.
Visionsdagen
Vi skal beslutte: Hvem er ansvarlig, hvad er
tidsrammen samt økonomi for aktiviteterne:
5

- Kor
- Arrangementer for yngre voksne sognebørn
- Alternativ gudstjeneste + tider

6
7

Vagt ved konfirmandernes gaveposer
Bilag 2
Camino Stempel - navn
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

8

9

Kirkebladet

Menighedsrådet beslutter, at vi starter et kor
under Starup Kirke. Vi skal ud og finde en
korleder, der har lyst til opgaven. Der oprettes et ad hoc udvalg til opgaven med Jørgen
Kappel Hansen, Eva L. Pedersen og Karl Enevoldsen. Vi satser på, at koret kan mødes
første gang i september 2018.
Efter 6 måneder påbegynder vi den næste
idé fra prioriteringslisten.
Per Flintrup og Lone Jørgensen tager begge
søndage.
Udsættes til næste møde.
Der er afholdt adskillige arrangementer med
succes. Vi får ros fra sognebørnene for de
gode arrangementer. Vi har et fint program
til sommermånederne, som kan ses i kirkebladet. Efterårs- og vintersæson er ved at
blive planlagt.
Vi skal have en drøftelse om visionerne for
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Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg
- tilbud på afvanding af P-plads
10
Markudvalget
11
Sognehusudvalget
12
13
14
15
16
17

Kirkeværge
Kontaktperson
Udvikling af præstegården
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

18

19

Eventuelt

bladet fremover.
Vi er plaget af råvildt på kirkegården. Der er
sat en vild-forskrækker op, og vi holder øje
med effekten.
Vi har to tilbud på afvanding af P-pladsen. Vi
afventer at økonomien er på plads.
Vi afventer udsendelse af regninger for forpagtning for 2017. Vi er i gang med materialet til udbud af forpagtning for 2018.
Der er sket en justering af priserne i Sognehuset, så de passer med Aktivitetsudvalgets
arrangementer.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Igen i år skal vi have reguleret rågebestanden. Der søges tilladelser m.v. som vanligt.
Vi har haft 3 deltagere med på Stiftsdagen.
En rigtig god oplevelse. Det anbefales, at
flere tager med, da det er meget givende.
Kirkesyn 20. april 2018. Vi starter i Præstegården kl. 13.00.

Mødet slut kl. 21.27
Næste møde er 22. maj 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Gunild Bogdahn vælger sange)
Underskrifter:
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