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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 5-2018
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jens Christensen, Jørgen Kappel Hansen, Karl Enevoldsen, Karl Erik Olesen, Kirsten Grauholm, Lone Jørgensen.
Afbud: Eva L. Pedersen, Gunild Bogdahn, Per Flintrup
Sangvælger: Gunild Bogdahn
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Kirken og kirkegården på nettet

2

3

Status menighedsrådsarbejdet
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

4

Kirkebladet
5
Kirke, Kirkegård, Præstegård, Markudvalg

6

Formanden bød velkommen. Dagsorden
godkendt. Referat godkendt.
Kirken i 3D på nettet: Firmaet 360 grader
Company tilbyder at filme kirkens interiør
og uploade det til Google Streetview. Pris
kr. 2000,- inkl. moms. Menighedsrådet godkender det, og ønsker samtidig at kirken
fotograferes udvendig.
Kirkegården på nettet: Der er mulighed for
at lægge alle gravsteder på nettet med fotos
og data, så man kan søge i databaser efter
familie m.v. Menighedsrådet godkender projektet på hjemmesiden dk-gravsten.dk, som
er gratis. Jens Christensen fotograferer gravene og opstarter vores database. Der skal
skrives om det i kirkebladet.
Da Per Flintrup ikke er til stede, udsættes
punktet til næste møde.
Tak til Gunild for at arrangere en god medarbejderudflugt. Det var et godt arrangement. Dejligt at der var frokost i stedet for
aftensmad, så vi var lidt før hjemme om
aftenen. Næste møde er 22.08.18. Der lægges flere efterårs- og vinteraktiviteter på
hjemmesiden. Sct. Hans arrangementet er
på skinner.
Vi skal have et stykke i om ny graver og
gravstedsfotograferingen. Sidste frist for
aflevering af materiale til Lone er den 16.
juli.
Kirken: I apsis skal vi have gennemgået el
og varmekilderne. Der vil derfor være lidt
reparationsarbejder i kirken en periode. Måske bliver det nødvendigt at tage noget af
gulvet op, og så kan reparationen blive ret
dyr. Det må vi tage undervejs i arbejdet.
Der nedsættes et ad hoc udvalg bestående
af præsten, kirkeværgen og formanden for
kirkeudvalget. De skal se på muligheder for
at få AV udstyr monteret i kirken på den
bedst mulige måde til den bedste pris.
Præstegård: Maler er i gang efter planen.
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Sognehusudvalget
7
8
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Kirkeværge
Kontaktperson
Udvalg for udvikling af Præstegården
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

13
14

Eventuelt

Alliker har bygget rede i skorstenen. Der er
renset ud, og der er sat spærring i skorstenen.
Stalden: Vi igangsætter ”redningsplan” for
bygningen.
Markudvalget: Udsendelse af regninger for
forpagtninger er på trapperne. Der arbejdes
på nyt udbud af forpagtningsaftalerne.
Landboforeningen er vores konsulent på
sagen.
P-pladsen: Kirkeværgen har fået flere tilbud
på afvanding af p-pladsen. Disse gennemgås på næste møde.
Tilbud på internet til Sognehuset til kr.
350,- inkl. moms pr. måned. Vi udsætter
punktet til næste møde.
Udsættes til næste møde.
Ny graver er i introduktionsforløb. Det går
rigtigt godt.
Projektmaterialet er ikke klart før tidligst
august.
Intet nyt.
Intet nyt.
Vores nye regnskabsfører fra Domsognets
kordegnekontor kommer og præsenterer sig
på august-mødet.
Sekretæren er på ferie ved næste møde.

Mødet slut kl. 21.15
Næste møde er 23. august 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Per Flintrup vælger sange)
Underskrifter:
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