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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 2-2019
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Kirsten Grauholm, Eva L. Pedersen, Per Flintrup, Karl Erik Olesen,
Karl Enevoldsen, Lone Jørgensen, Gunild Bogdahn.
Gæst: Torben Hjul Andersen under pkt. 14.
Afbud: Ole Holst
Sangvælger: Kirsten Grauholm
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til referat
Økonomi

2

3

4
5

Nedtagning af luftledningerne
samt etablering af et nyt kabelanlæg på Starup Hede - Bilag
vedlagt
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

6

Markudvalget
7
8
9
10

Sognehusudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson

Formanden bød velkommen. Dagsorden godkendt. Ingen bemærkninger til referat.
Efter 10 år med uændrede ligningsmidler begynder det
at kunne mærkes på vores økonomi. Derfor skal der
tænkes på besparelser hele vejen rundt i udvalgene, så
vi får en drift, der kan oppebæres af ligningsmidlerne
fremover.
Der blev redegjort for EvoNets planer for at nedtage
luftledningen over heden og kabellægge den i stedet
for. Menighedsrådet underskriver fuldmagt til at EvoNet
kan gå i gang.
Vi har haft besøg af Die Herren. Det var en stor succes.
Der er flere gode aktiviteter på vej.
Nr. 1/2019 er omdelt. Lone Jørgensen skal have besked, hvis nogen mangler at få bladet.
Træerne ved maskinhuset beskæres så der ikke falder
store grene ned over huset. Nogle af træerne på kirkegården bliver også stynet.
I apsis er varmeinstallationen færdig. Der mangler at
blive installeret lys. I den forbindelse er lydanlægget
blevet bedre, da de forskellige kabler er blevet mere
adskilte.
Der indsendes redegørelse om proceduren ved arbejdet
i apsis til stiftet for at få udbetalt 5% midler.
Vi havde en konstruktiv kirkegårdsvandring med graveren på sidste møde.
Der lukkes for salg af grave på nordsiden af kirken. De
tomme grave udlægges efterhånden som et mere parklignende område.
Der etableres et hegn omkring grus/sand-bunkerne.
Der skal på sigt udarbejdes planer for både kirkegård og
præstegårdshaven af en konsulent, så vi kan se på både
besparelser og udvikling.
Der er sket beskæring af bevoksning på heden. Det skal
gøres med års mellemrum for at der er tilstrækkelig
græsningsmulighed for kreaturerne.
Intet nyt.
Intet nyt.
Vores graver har nu næsten gennemført den obligatoriske uddannelse, og det er meget givtigt i form af ny
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Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
- herunder orientering om proces ved ansættelse af ny sognepræst ved Torben Hjul Andersen

14

15
16

Lukket punkt
personalesag
Eventuelt

viden til at drive bl.a. kirkegården.
Ved bygningssynet i april vil der også blive set på bl.a.
højvandssikring.
Intet nyt.
Lysekronerne i kirken er for tiden skilt ad, da der er ved
at blive lavet inskriptioner i bunden af dem.
Præsteskifte:
1) Peder Christiansen bliver konstitueret fra 12. maj til
31. august 2019.
2) Præstegården skal synes i april. Herefter laves en
plan for hvad der skal laves.
3) Præsteforeningen og kirkeministeriet har en resultataftale, der siger at boligen skal være til rådighed, når
den nye præst tiltræder. Vi skal derfor have en vikar på
i september, oktober, november og december 2019,
mens vi gør præsteboligen klar.
4) Vi skal gøre os tanker om hvad der er vigtigt for os
ved en ny præst. Se ”præstekompetenceprofilen”
https://www.fkuv.dk/aktuelt/nyheder/kompetenceprofilfor-praester
Formandsmøde:
Når vi går i gang med renovering af præstegården, kan
vi tilknytte en teknisk byggekonsulent. Omkostningen
dertil lægges på selve byggesagen.
Fra stiftet er der ved at blive lavet nye beregninger på
pasning af gravsteder.
Der har været møde om en samlet regnskabsfunktion i
stiftet. Der er flere ideer i spil.
Der var idéudveksling til at finde nye menighedsrådsmedlemmer.
Indkøb:
Fra den 1. marts 2019 bruger vi Lyreco som hovedleverandør. Der udsendes en liste til menighedsråd og ansatte, og graveren er den, man skal henvende sig til,
hvis man ønsker noget.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 21.45
Næste møde er 19. marts 2019 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Ole Holst vælger sange.

Underskrifter:
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