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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 3-2020
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 19.00 i sognehuset
Mødte: Gunild Bogdahn, Eva Mathiesen, Per Flintrup, Carl Enevoldsen, Ole Holst, Eva L. Pedersen,
Maria Baungaard, Kirsten Grauholm, Lone Jørgensen
Afbud: Ingen
Sangvælger: Lone Jørgensen: 283 Jeg vælger mig april og 80 Spænd over os dit himmelsejl.
https://www.youtube.com/watch?v=cAdfN54k_no
Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
1

Godkendelse af årsregnskab 2019
2
3
4

Opsigelse af bankkonto i Sydbank
Anskaffelse af nyt kalendersystem
-bilag vedlagt
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

5

Kirkebladet
6
Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg
- Valg af ny affalds-løsning - bilag vedlagt
- Drøftelse af stalden – evt. nedrivning –
indstillingsbilag vedlagt
7

Formanden bød velkommen til det første
menighedsrådsmøde i lang tid. Særlig en
varm velkomst til vores nye præst Maria.
Dagsorden er godkendt. Der er ingen bemærkninger til referatet.
Årsregnskabet blev godkendt. Sønder Starup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
58000728, Regnskab 2019, Afleveret d.
30-04-2020 09:00
Menighedsrådet beslutter enstemmigt at
opsige bankkontoen i Sydbank.
Vi godkender anskaffelse af nyt kalendersystem.
For øjeblikket sker der ikke så meget på
grund af corona-situationen. Alt står lidt
stille, og vi afventer myndighedernes retningslinjer. Turen med dambåden for menighedsråd og medarbejdere i august måned er aflyst.
Den årlige udflugt i Sognecafeen er også
aflyst. Der arbejdes på en anden løsning
for cafeens gæster.
Vi ved endnu ikke, om vi kan holde Skt.
Hans ved kirken.
Kirkebladet er sendt til tryk. Spejderne er
stadig glade for opgaven med at uddele
det.
Præstegården er stort set færdig. Der er et
par enkelte småting, som mangler. Der har
været en god afleveringsforretning, og vi
har været meget glade for håndværkerne.
Indflytningssyn er godt overstået.
Det besluttes, at vi fremover vælger Meldgaard som affalds-transportør. Lone tager
kontakt til firmaerne.
Menighedsrådet drøfter fremtiden for stalden i præstegården. Den er i meget dårlig
stand, og vi har ikke noget at bruge den
til. Det besluttes af et enstemmigt menighedsråd, at der ansøges om nedrivning af
stalden.
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Sognehusudvalget
8
Valgudvalg

9

Kirkeværge

10

Kassereren

11

Kontaktperson
12
Medarbejderne
13
Præsten
14

Der har været stille pga. corona-situationen. Vi er færdige med indretning af Enkehuset, og har fået installeret ny netprinter.
Der er modtaget materiale til valgudvalget.
Vi må alle gerne se om vi kan finde emner
til det kommende menighedsråd. Det er tit
givende at ”prikke” personer direkte for at
høre om de vil stille op til valget.
Fra næste kirkeår, efter valget, skal vi
fremover involvere vore suppleanter mere i
menighedsrådsarbejdet.
Som det ser ud nu, er der offentligt orienteringsmøde om valget i Sognehuset den
9. juni kl. 19.00.
Der skulle have været kirkesyn den 24.
april. Det blev aflyst. I stedet har kirkeværge og graver selv været rundt og se
om der var noget, der skulle ordnes.
Bådlauget må fremover ikke bruge vores
affaldscontainere.
Vi udsætter sagen om flisebelægning ved
Sognehuset.
Vores personale på kirkegården får stor ros
for det flotte arbejde. Kirkegården er meget velholdt.
Graveren arbejder løbende på at lægge
tomme gravsteder i græs, og det går stille
og roligt fremad.
Når man handler hos Spar skal man huske
at bonen SKAL skannes ind til
8969@sogn.dk. Vi mangler igen 12 bilag
for det sidste kvartal. Kan man ikke selv
skanne, så lægges bonen i køkkenet i Sognehuset, og Ole skanner hver onsdag.
Vi får fremover udskilt Sognecafé, babysalmesang, kor m.v. i budget/regnskab, så vi
bedre kan følge pengestrømmene.
Medarbejderne har været hjemsendt. Graverteamet er begyndt igen, og arbejder
forskudt og med afstand.
Vi holder en ”rigtig” indsættelse af Maria,
når det igen er tilladt for myndighederne.
Skolen har haft to 2. klasser på besøg på
kirkegården ved graveren. Det var et meget vellykket arrangement, som kan blive
et årligt tilbagevendende event.
Maria takker for ansættelsen. Hun er meget glad for den ny-istandsatte præstebolig. Præstesekretæren har været god til at
hjælpe med at informere om det praktiske
på kontoret.
Fremover vil der være fast telefontid på
kirkekontoret tirsdag til fredag fra kl. 9.00
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– 12.00. Resten af tiden kan præsten træffes på sin telefon. Der er kontortid onsdag
fra 9.00 – 12.00. Der skal information ind
på hjemmesiden.
Præsten er i dialog med præsten fra Øsby
om et kommende samarbejde om konfirmanderne. Det lyder spændende, og det
glæder vi os til at se resultatet af.
Præsten har frie hænder til at sortere, kassere og indrette kontoret. Mangler der noget, kontakter hun Lone/Kirsten.

15

Slut på udvalg og poster
Meddelelser
 Gaveregulativ - bilag vedlagt
 DSUK tak for bidrag vedlagt

Eventuelt
16

Der må ikke længere gives gaver fra menighedsrådet/kirken til fødselsdage. Fremover vil der derfor være private indsamlinger til runde fødselsdage. Afsnittet i personalehåndbogen om gaver ændres.
DSUK har sendt takkebrev for den kollekt,
vi har sendt til dem.
Der er forslag om udstykning til byggegrunde på Aarøsund Landevej. Menighedsrådet har haft mulighed for at kommentere
på planen. Menighedsrådet har ingen kommentarer.

Mødet slut kl. 21.00
Næste møde er 11. juni 2020 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Gunild Bogdahn vælger sange.

Underskrifter:
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