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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 9-2019
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00 i sognehuset
Mødte: Kirsten Grauholm, Karl Erik Olesen, Eva L. Pedersen, Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen,
Judith Legarth, Lone Jørgensen, Ole Holst, Per Flintrup.
Afbud:
Sangvælger: Karl Erik Olesen
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Budget

2

Renovering af præstegården
2A

3
4

Evaluering af gudstjenestetidspunkt
Og andre mindre ændringer til drøftelse se
vedlagte gudstjenesteliste. Vil blive uddybet
på møde
Liturgi – indledende drøftelse
Menighedsrådsvalg 2020

5
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
6

7
8

Kirkebladet
Kirke, Kirkegård, Præstegård
Markudvalget

9

Formanden bød velkommen. Vi har glemt et
punkt omkring renovering af præstegården,
hvorfor der indsættes et pkt. 2A. Ingen bemærkninger til referatet.
Der har været budgetsamrådsmøde. Ligningsbeløbet er stort set uændret i forhold
til tidligere år. Vi får et lån i 2020 til renoveringen af præstegården. Der er derfor taget
højde for ny renteudgift i 2020-budgettet.
Menighedsrådet godkender budgettet.
Arkitektfirmaet har modtaget tilbud fra
håndværkerne, og er nu ved at gennemgå
tilbuddene. Vi regner med at tidsplanen holder, så arbejdet i selve præstegården forventes startet i november.
Vi har nu kørt med forsøget med ændret
gudstjenestetidspunkt til kl. 10.30 i et stykke tid. Det har fungeret godt, og derfor ændres det til en permanent ordning.
Udsættes til næste møde.
- Der kommer en aviskampagne i april
2020.
- Alle sogne skal holde orienteringsmøde
den 12. maj 2020.
- 15. september 2020 er der valgforsamling.
Der har været orgelkoncert med Lars Rosenlund. Det var fantastisk at se ham betjene orglet og se hvad det i grunden kan.
Der har været besøg af voksenkoret fra Gl.
Haderslev Kirke. En hyggelig oplevelse.
Der er flere gode ting på vej her i den mørke tid.
Er ved at blive skrevet. Vi sender stadig ud
til de tidligere sognebåndsløsere.
Vi er så småt gået i gang med den nye plan
for drift af kirkegården i fremtiden.
Der er udsendt fakturaer for næste års forpagtningsafgifter.
Der udbetales erstatningsbeløb for afgrødetab til dem, der har forpagtet jorden. Der
udbetales derudover erstatningsbeløb for
nedgravning af ledninger m.m. i jorden til
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Sognehusudvalget
Kirkeværge

11
12
13
14
15

Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

16

17
18

Lukket punkt - personaleforhold
Eventuelt

menighedsrådet.
Der er blevet suppleret op på køkkengrej i
køkkenet.
Vi igangsætter et lille malerarbejde i sognehuset, samt reparation af nogle fuger i gulvet i kirken.
Der er erfa-møde om den nye ferielov.
Intet nyt.
Intet nyt.
Judith er på kursus uge 44.
Vi kan få kirkens hjemmeside opdateret så
den kan hentes på smartphones.
Der er provstidag den 30. november. Tilmelding til formanden.
Husk at bruge 8969@sogn.dk når vi kommunikerer skriftlig på menighedsrådets
vegne.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 22.00
Næste møde er 19. november 2019 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Carl Enevoldsen vælger sange.
Underskrifter:
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