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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 6-2019
Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Gunild Bogdahn, Eva L. Pedersen, Carl Enevoldsen, Karl
Erik Olesen, Lone Jørgensen, Ole Holst.
Eva L. Pedersen var fraværende under pkt. 6 fra kl. 20.00 til kl. 21.00 under samme punkt.
Afbud: Ingen.
Sangvælger: Per Flintrup
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Bindende erklæring sognebåndsløsere
Ansættelse af organist
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Årsbudget 2020
4
Samarbejde med Næsset – se bilag
5
Renovering af præstegård, nedsættelse af
byggeudvalg
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Formanden bød velkommen. Dagsorden
godkendt. Ingen bemærkninger til referatet.
2 menighedsrådsmedlemmer har underskrevet erklæringen.
Menighedsrådet godkender enstemmigt ansættelsen af ny organist.
Der afsættes rammetid som følger:
Tirsdage 11.00 – 15.00
Torsdage 11.00 – 17.00
Lørdage 11.00 – 15.00
Søndage 9.00 – 13.00
Der kan afviges fra disse tider ved konkrete
behov.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Sønder Starup Sogns Menighedsråd, CVRnr. 58000728, Budget 2020. Bidrag budget
afleveret d. 07-06-2019 11:10
Menighedsrådet er enige om, at det er en
god idé at indgå samarbejde med Næskirkerne. Vi siger ”Ja tak” til invitationen.
Byggeudvalget nedsættes med følgende
medlemmer: Formand Kirsten Grauholm,
Kirkeværge Per Flintrup, Formand for KKPM
Karl Erik Olesen, Sekretær/kasserer Lone
Jørgensen.
De foreløbige skitser over renovering af
præstegården blev gennemgået, ligesom
der blev opridset hvad der skal laves. Økonomien er gennemgået.
Der skal etableres alternativ varmeforsyning
i præstegården. Der arbejdes på flere forskellige modeller, bl.a. jordvarme.
Menighedsrådet er enige om, at der skal
etableres kontor til præsten og kirkebogsførende sekretær i konfirmandbygningen.
Menighedsrådet er enige om, at præstegården og konfirmandbygningen adskilles fuldstændigt mht. vand, varme, el.
Laden skal nytækkes inklusive ny branddug,
og der skal foretages diverse reparationer af
mure og trækonstruktioner.
Det er menighedsrådets ønske, at laden
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fremover også kan bruges til opbevaring af
materiel m.v.
Menighedsrådet godkender skitserne og de
økonomi-beregninger, der foreligger nu.
Med hensyn til stalden og laden afventer vi
provstiudvalgets besigtigelse.
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Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
Kirkebladet
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Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg
Kassereren
Sognehusudvalget
Kirkeværge
Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
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Eventuelt

Der arbejdes på nye, spændende tiltag. Der
ligger et godt program for resten af året.
Deadline for aflevering af materiale til næste
kirkeblad er 21. juli 2019. Vi sender kirkebladet til de tidligere sognebåndsløsere indtil vi har fået en ny præst ansat.
Kort orientering om igangværende projekter.
Intet nyt.
Der er etableret trådløst internet i Sognehuset.
Intet nyt.
Vores graver er nu færdiguddannet graver
med diplom. Vi siger stort tillykke.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Jørgen Kappel Hansen sender en stor tak for
afskedsreceptionen og gaven i forbindelse
med hans afsked.
Vi er blevet koblet op på facebooksiden Infoside-for-Haderslev-Næs.
Der er landemode 6. september 2019.
Der er dialogmøde den 17. juni 2019 kl.
19.00 i Sognehuset.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 22.00
Næste møde er 20. august 2019 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Eva L. Pedersen vælger sange.

Underskrifter:
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