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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 4-2020
Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00 i sognehuset
Mødte: Kirsten Grauholm, Maria Baungaard, Gunild Bogdahn, Eva Mathiesen, Lone Jørgensen, Eva
L. Pedersen, Ole Holst, Carl Enevoldsen.
Fraværende: Per Flintrup.
Sangvælger: Gunild Bogdahn
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Behandle og godkende foreløbigt budget
2021
Behandle 1. kvartalsrapport 2020
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Medlems-skaber:
Dansk Sømandskirke i Udlandet (DSUK)
(1500 kr.)
Menighedsrådsforeningen og distriktsforeningen (14.676,34 kr.)
Folkekirkens Ungdomskor (FUK) (959 kr.)
Støttekredsen Løgumkloster Kirkemusikskole (300 kr.)

Dagsorden er ændret. Der er tilføjet ”Valgudvalg” under udvalg. Dagsorden er godkendt. Ingen bemærkninger til referatet.
Budget for 2021 er gennemgået og godkendt.
På grund af corona-situationen, gennemgås kvartalsrapporten først nu. Kvartalsrapporten er godkendt.
Vi fortsætter med alle medlemsskaberne.

Hvilke fortsætter vi med?
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Tilbud fra dansk luftfoto - vedlagt
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

Vi takker nej til tilbuddet om nye luftfotos.

Kirkebladet

Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg
Valgudvalg

Kassereren
Sognehusudvalget

Der har været møde med kirkerne på næsset omkring gospel-arrangementet i Starup
kirke i efteråret. Det går planmæssigt med
forberedelserne.
Næste deadline er 14. juli. Der skrives til
alle sognebåndsløsere, at de aktivt skal
give tilsagn hvis de ønsker kirkebladet
fremover.
Der udbedres stadig et par småting i præstegården, før den er helt færdig.
Vi skal have revideret oversigten over udvalg og deres opgaver, så de passer med
nutiden. Vi skal bruge det i valgprocessen.
Formanden for valgudvalget oplæste protokollen fra sidste møde. Taget til efterretning.
Intet nyt.
Der indkøbes affalds-sorterings spande til
sognehus og graverkontor. Der indkøbes
en ”Starup-plakat” til sognehuset, graverkontor og Enkehus.
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Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderne
Præsten

Slut på udvalg og poster
Meddelelser
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Eventuelt

Vi har taget præstetavlen ned, fordi den
skal males op. Væggen bagved skal samtidigt repareres.
Vi har fået et godt team. Der er altid god
stemning, og det er nogle dejlige medarbejdere vi har.
Der er plantet isbegonier. Mange roser personalet for en flot kirkegård.
Der er dialog med spejderne om fremtidigt
samarbejde. Præsten vil gerne have adgang til at redigere på hjemmesiden. Hun
skal kontakte Kurt. Præsten har ferie uge
27-28-29. Der vil blive arbejdet på gudstjenester på alternative tidspunkter. Der vil
komme mulighed for lørdags-dåb 4 gange i
året.
Der kimes for genforeningen mandag den
15. juni kl. 12.00 til 12.15. Sognecafeen
starter igen mandag den 22. juni med corona-retningslinjer. Bådlauget ønsker at få
en vandtilslutning fra kirkegården til bådebroen. Det kræver at der graves på kirkegården. Bådlauget mener, de har fået tilladelse til det. Vi har ikke nogen erindring
om at der er givet en tilladelse. Bådlauget
må derfor fremvise en skriftlig tilladelse, og
så vil vi se på sagen. Der kan under ingen
omstændigheder gives tilladelse til at der
graves på gravstederne.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er 12. august 2020 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Eva L. Pedersen vælger sange.

Underskrifter:
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