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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 8-2018
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Jens Christensen, Lone Jørgensen, Karl Enevoldsen, Eva L. Pedersen, Gunild Bogdahn, Kirsten Grauholm.
Afbud: Per Flintrup, Karl Erik Olesen
Sangvælger: Eva L. Pedersen
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Kvartalsrapport jul kvartal 2018 og Budget
2019
Økonomi
Det foreslås at vi går over til elektroniske
regninger
Vedtægt
Vedtægt
Vedtægt
Vedtægt
Vedtægt

valgt kasserer bilag
sekretær bilag
kirkeværge bilag
kontaktperson bilag
Kirke- og kirkegårdsudvalg bilag
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Vedtægt præstegårdsudvalg bilag
8
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
9
Kirkebladet
10
Kirke, Kirkegård, Præstegård, Markudvalg

11

Sognehusudvalget
12

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger til dagsorden og referat. Godkendt.
Kvartalsrapport gennemgået og taget til
efterretning. Budget 2019 gennemgået og
godkendt. Endeligt budget afleveret d. 2310-2018 kl. 10:53.
Menighedsrådet har besluttet, at vi overgår
til elektroniske fakturaer fra starten af det
nye regnskabsår
Vedtægt godkendt.
Vedtægt godkendt.
Vedtægt godkendt.
Vedtægt godkendt.
Vedtægt godkendt. Det præciseres, at der
skal føres protokol med underskrift efter
mødet.
Vedtægt godkendt. Det præciseres, at der
skal føres protokol med underskrift efter
mødet.
Der har været flere arrangementer, både
koncerter og foredrag. Næste møde er
01.11.18.
Næste blad skal på gaden 1. december. Menighedsrådet beslutter at vi går ned på 4
sider igen. Vi skal have fundet en ny person,
der vil redigere bladet.
Vi forventer at gå i gang med dræning af Ppladsen inden for en uges tid. Vi har søgt
om 5% midler til reparation af lys og varme
i Apsis. Vi skal søge konsulentbistand fra
Kirkeministeriet til arbejdet, inden vi kan få
del i 5% midlerne.
Menighedsrådet godkender at der indkøbes
en ny skærm til kirke-pc’en.
Fremover skal aktivitetsudvalget selv stå for
afregning, når der skal betales for arrangementer i sognehuset.
For at få så høj en momsrefusion som muligt, er det vigtigt, at alle booker sig ind i
sognehusets kalender hver gang, så vi har

Side 1 af 2

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

13
14
15
16
17

Kirkeværge
Kontaktperson
Udvalg for udvikling af Præstegården
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

18
Eventuelt

19

20

Lukket punkt
Lønforhandling

dokumentation for benyttelsesprocenten af
huset.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Menighedsrådet drøftede en henvendelse fra
medarbejderne.
Intet nyt.
Vi har vores visionsarbejde i tankerne, og
oprettelse af koret har første prioritet.
Vi skal gennemgå alle vore gamle arkivalier
med henblik på at noget skal afleveres til
Rigsarkivet, og noget skal kasseres.
Vi har brug for nye brandskabe med lås til
personhenførbare arkivalier og protokoller.
Vi har fået tilbud på dette, og det skal senere besluttes hvilke skab det skal være, når
vi har gennemgået arkivalierne for at se
hvor stort det skal være.
Jens er færdig med at fotografere alle gravsteder. Om senest en måned vil de være
tilgængelige på DK-gravsten.dk. Vi siger
mange tak til Jens for det store arbejde med
over 1000 fotos.
Menighedsrådet har behandlet forslag til
løntillæg.

Mødet slut kl. 20.45
Næste møde er 22. november 2018 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Jens Christensen vælger sange)
Underskrifter:
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