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Dagsorden til menighedsrådsmøde nr. 1-2020
Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Eva L. Pedersen, Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen, Karl
Erik Olesen, Lone Jørgensen, Ole Holst, Judith Legarth.
Afbud: Ingen
Sangvælger: Kirsten Grauholm
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Renovering af Præstegården - status

Ansættelse af præst

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

Kirkebladet

Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg

Sognehusudvalget

Kassereren
Kirkeværge

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger til referatet. Dagsorden er godkendt.
Tidsplanen og budgettet holder fortsat. Taget er færdigt. Det er blevet rigtigt flot. Der
arbejdes på gulvene og skillevæggene for
øjeblikket.
For øjeblikket indhentes tilbud på tag og fag
på laden.
Der er ansøgningsfrist til stillingen den 27.
januar i år. Der kommer så en række møder
med provsten i den kommende tid, hvor
ansøgningerne gennemgås og der afholdes
samtaler.
Vi har fået underskudsdækning til flere arrangementer i 2019 på 18.000,-. Det er vi
meget glade for. Vi har fået lovning på underskudsdækning på endnu et arrangement.
Der venter spændende aktiviteter i foråret.
Hold øje med kirkebladet og hjemmeside/facebook.
Der er deadline den 19. januar for materiale
til kirkebladet. Der har været husstande i
Lunding, der ikke har fået kirkebladet. Der
følges op på dette med spejderne.
Der er møde den 20. januar 2020. Der skal
fældes nogle træer forskellige steder her i
vinterhalvåret. Karl Erik Olesen har kontakten til firmaet, der fælder.
Der skal ansøges om tilladelse til den årlige
rågeregulering hos Skov- og Naturstyrelsen.
Karl Erik tager opgaven.
Der er blevet malet træværk i sognehuset.
Der vises hvordan man kommer ind på sognehusets kalender. Det er vigtigt, at man
husker at booke huset til møder m.m.
Det er også en god idé at oprette sig på
Enkehusets kalender. Dem, der har brug for
det, kan få kiggeadgang til kirkens kalender
ved Jens Christensen.
Intet nyt
Der drypper ind ved taget mod syd på kir-
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ken. Per er på opgaven. Der er indkøbt ny
mikrofon til præsten. Lydanlægget er tjekket mht. nye frekvenser i april 2020. Alt er i
orden.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Den 26. januar har vi 4 x dåb. Derfor laves
en passende temagudstjeneste, der passer
til dagen.
Henriette har sidste gudstjeneste i Starup
den 19. april som hjælpepræst.
Den 30. januar skal konfirmanderne på tur
til Aabenraa, hvor de bl.a. skal se krematoriet.
Palmesøndag laves som en familiegudstjeneste.
Der opfordres til, at næspræsterne taler
sammen om hvordan juledagsgudstjenesterne fordeles i år.
Der var en fin tilslutning til nytårsgudstjenesten med bobler og champagne.

Kontaktperson
Udvalg for udvikling af Præstegården
Medarbejderne
Præsten

Slut på udvalg og poster
Meddelelser:
Som led i det Nationale Overvågningsprogram for vand og natur får vi i 2020 besøg
af miljøstyrelsen – (se vedlagte brev)

Eventuelt

Stiftsudvalget for migrantsamarbejde og
religionsmøde søger nye medlemmer. Interesserede kan henvende sig til formanden.
Der tælles bestand af markfirben og vindelsnegle i foråret.
Der afholdes nytårstaffel i år for første
gang. Der er tilmeldt over 30 personer. Vi
glæder os.
Vi har haft et juletræ uden for kirken med
lys på, og vi har fået nye lys på juletræerne
i kirken. Det er blevet taget meget godt
imod.
Valgudvalg: Kirsten indtræder i udvalget i
stedet for Lone.

Mødet slut kl. 20.45
Næste møde er 5. februar 2020 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Per Flintrup vælger sange.

Underskrifter:
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