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

Dagsorden til menighedsrådsmøde nr. 5-2020
Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Lone Jørgensen, Gunild Bogdahn, Kirsten Grauholm, Maria Baungaard, Eva Mathiesen, Eva
L. Pedersen, Per Flintrup, Carl Enevoldsen.
Afbud: Ole Holst
Sangvælger: Eva L. Pedersen
1
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Godkende kvartalsrapport 2. kvartal
Budget 2021 er afleveret i portalen

3
Ligning 2021
Orientering om møde med provst Torben
Hjul Andersen.
4

5

Aftale om samarbejde om organister på Haderslev næs - udkast til aftale samt resume
fra møde den 2. juli vedlagt
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

6

Kirkebladet
7
Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg

8

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger til referat. Dagsorden er godkendt.
Kvartalsrapporten for 2. kvt. 2020 er godkendt.
Sønder Starup Sogns Menighedsråd, CVRnr. 58000728, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 15-06-2020 10:58
Budgettet for 2021 viser et regnskabsmæssigt meget stramt år. Formand og
kasserer har derfor været til møde med
provstiet. Herfra ser de positivt på vores
anmodning om flere ligningsmidler fremover. Vi afventer den endelige budgetudmelding for hele provstiet.
Menighedsrådet stemmer for, at der oprettes en samarbejdsaftale mellem kirkerne
på næsset omkring organistfunktionerne.
Mandag den 17. 08.20 starter sognecafeen
igen. Den 18.08.20 kommer The Clowns i
kirken. Der er flere andre tilbud, som har
været udskudt pga. corona, som nu kan
gennemføres. Vi har et spændende efterårsprogram. Vi håber på, at det store gospelarrangement den 24.-25. oktober kan
gennemføres.
Præsten har fået opgaven med at redigere
kirkebladet. Det første blad er sendt til
trykkeriet.
Provstesyn kirken den 11. september 2020
kl.13.00 er aflyst.
Heden: Haderslev kommune har meddelt
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§§ 3 og 18 til opgravning af tre gamle søkabler under strandeng samt til fjernelse
af stålmast og sømærker med betonfundament og træmaster med stålledninger i beskyttet natur og delvist indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje.
Der er kommet støvlus i præstegården. De
ses ofte efter større renoveringer i ældre
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Kassereren
Sognehusudvalget
Valgudvalg
Hvordan bruger vi valgsystemet?
3 bilag vedlagt.
Køb af stemmesedler
Læs mere her: http://valg2020.vbbt.dk/
Rekruttering af kandidater og suppleanter
status
Revideret oversigt over udvalg vedlagt
Kirkeværge

11
12
13
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Kontaktperson
Medarbejderne
Præsten

huse, og huse med stråtag. Samtidig er
der konstateret aktive borebiller i tagkonstruktionen. Vi har taget kontakt til arkitekten, der tager kontakt til stråtækkeren
og skadedyrsbekæmper. Der er fundet rotter omkring bygningerne. Haderslev Kommune er kontaktet.
Der er skudt 233 rågeunger i år.
Et prioriteringspunkt er et nyt højttalersystem i kirken. Man kan ikke høre noget bagest i kirken. Kassereren indhenter prisoverslag.
Intet nyt
Vi er begyndt med affaldssortering i sognehuset.
Vi vælger at bruge det online-valgsystem.
Vi køber trykte stemmesedler.
Der er 3 nye kandidater til menighedsrådet. Vi mangler dog emner til suppleantlisten.
Listen over udvalg blev gennemgået, og
der foretages små rettelser.
Vi har fået en pris på maling af sognehuset
udvendigt. Vi afventer endnu et tilbud. De
udvendige døre bliver repareret, så de kan
åbne problemfrit.
Intet nyt
Intet nyt
 Præsten ønsker at læse fra ”Den nye Aftale”, som er Biblen i et moderne sprog.
Menighedsrådet godkender dette.
 Når der både er ”Ro-til-tro”, og ”GodnatGud”, vil der blive skåret et par søndagsgudstjenester. Det er i orden fra
menighedsrådet.
 Det besluttes, at præsten og formanden
i fællesskab har bemyndigelse til at aflyse nadver og/eller andre ting i og omkring gudstjenesten alt efter smittetryk
og corona-situationen.
 Præsten laver et samarbejde med Bent
Schmidt omkring arbejdet med børn og
unge.
 Der er infomøde den 16.09.20 for konfirmander og forældre i kirken.
 Til ”Godnat Gud” er der fællesspisning i
sognehuset. Sognehusbestyreren anretter og rydder op.
 Organisten og præsten ønsker sig et andet klaver i kirken. Det vi har leverer
ikke lydmæssigt en god kvalitet.
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 Der er mange dåb, og det har generelt
været fantastisk opbakning til kirkelivet
her efter sommerferien.
 Menighedsrådet godkender at babysalmesang starter igen, med hensyn til corona-reglerne.
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16

Slut på udvalg og poster
Meddelelser
Invitation til Landemode 4.9.2020 vedlagt
Tilmelding til mig senest 18. august
Eventuelt

Tilmelding til Landemode sker til formanden.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 21.00
Næste møde er 15. september 2020 kl. 19.00 i Sognehuset hvor Carl Enevoldsen vælger sange.

Underskrifter:
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