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

Dagsorden til menighedsrådsmøde nr. 4-2018
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Karl Erik Olesen, Karl Enevoldsen, Eva L. Pedersen, Kirsten Grauholm, Jens Christensen,
Jørgen Kappel Hansen, Lone Jørgensen, Per Flintrup. Under pkt. 2 og 3 var Ulla Flintrup til stede.
Afbud: Gunild Bogdahn
Sangvælger: Kirsten Grauholm
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Kvartalsrapport januar kvartal
Budget 2019
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Synsrapport Kirke og kirkegård samt præstegård – bilag 1 og 2 vedlagt
Status menighedsrådsarbejdet
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Visionsdagen – Status

- Kor
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På mødet i april nedsatte vi et ad hoc udvalg
til opgaven med at få startet et kor. Karl
Enevoldsen har meldt fra på opgaven og der
skal findes en anden. Udvalgets opgave er
primært, at finde en der vil påtage sig opgaven med at starte et kor.
Kirken på Google – bilag 3vedlagt

7
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
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Kirkebladet
9

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger til referat. Dagsorden godkendt.
Gennemgået og godkendt.
Budget gennemgået og godkendt. Afleveret
til Økonomiportalen den 22.05.2018 kl.
19.22.
Rapporten er gennemgået og taget til efterretning.
Vi skal være opmærksomme på, at der med
tiden kommer generationsskifte, både i menighedsråd og hos vore ansatte. Menighedsrådet vil i efteråret lave interne ”temaaftener” til vore ordinære møder, hvor vi graver
dybere i et emne, fx budget eller andre opgaver. Per undersøger hvad menighedrådsforeningen kan tilbyde.
Ad-hoc kor-udvalget består fremover af Eva
L. Pedersen, Jørgen Kappel Hansen og Kirsten Grauholm. Udvalget skal bl.a. arbejde
for retningslinjer for et kommende kor.

Jens Christensen undersøger til næste gang
hvad det indebærer at få Kirken på Google,
samt hvordan vi får lavet et fotokartotek
over gravstene.
Der er allerede en del arrangementer for
sensommer og vinter. De lægges jævnligt
ud på vores hjemmeside.
Lørdag den 15. september kl. 10.00 er menighedsrådet vært ved kaffe og brød for alle
dem, der har lyst til at lave pynt til Høstgudstjenesten. Ligeledes er alle i Starup
velkomne til at bidrage med stort og småt til
pynten.
Kirkebladet er trykt og er ved at blive uddelt. Til sognebåndsløserne kommer der
denne gang et indstik med, hvor man kan
afmelde bladet, hvis man ikke ønsker det
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Kirke, Kirkegård, Præstegård, Markudvalg
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Sognehusudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Udvalg for udvikling af Præstegården
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
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Eventuelt

mere.
Vi har prioriteret AV-teknik i Kirken, malerarbejde, dræning af P-plads, diverse skovarbejde, sikkerhedsudstyr, bænke på kirkegården og skabe til graverkontor som opgaver der skal løses snarest. Med hensyn til
dræning og AV-teknik mangler vi stadig at
få tilbud hjem, hvorfor vi afventer igangsættelse af disse opgaver. Menighedsrådet godkender således igangsættelse af alt undtagen AV-teknik og dræning.
Fået ansat flere hjælpere til Sognehuset.
Intet nyt
Intet nyt
Der bevilges kr. 5000,- til færdiggørelse af
præsentationsmaterialet.
Intet nyt
Intet nyt
Det er undersøgt hvad Kirkens officielle
navn er. Det er Sdr. Starup Kirke. Det er
det navn, vi sætter på Camino-stemplet.
Modtaget bekendtgørelse om bevarelse og
kassation af arkivalier. Præsten og kirkesekretær tager opgaven.
Intet nyt

Mødet slut kl. 21.15
Næste møde er 20. juni 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Gunild Bogdahn vælger sange)
Underskrifter:
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