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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 9-2020
1. december 2020 kl. 15.30 i sognehuset
Mødte: Eva Mathiesen, Lone Jørgensen, Karl Enevoldsen, Gunild Bogdahn, Gunnar Toft, Kirsten
Grauholm, Bent Schmidt, Ole Holst, Maria Baungaard.
Afbud: Ingen.
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat

2

Hvorfor er vi her?
Hvad betyder menighedsrådsløftet?
Godt fra start, - Kirkeliv

3
4

Godkendelse af forretningsorden – vedlagt
Mødedatoer for 2021
Årshjul vedlagt

5

Fordeling af indsamling fra kirkebøssen i
2021 bilag vedlagt

6

Godkendelse af det reviderede budget
-vedlagt

Formanden bød velkommen. Bemærkning
til referat fra 11. november 2020: I punkt
8 er der fejlagtigt skrevet, at Lone Jørgensen er valgt til kasserer. Der skulle rettelig
stå sekretær. Der er kommet et nyt punkt:
Stillingsopslag, barselsvikar for præsten.
Dagsorden godkendt med disse rettelser.
Vi ser videoen fra Menighedsrådenes
Landsforening om ”Godt fra start” for nye
menighedsrådsmedlemmer, og sætter ord
på hvad vi forstår ved menighedsrådsløftet
og det arbejde, vi udfører.
Vi skal tænke på følgende, når vi arbejder:
- Bidrager dette til kirkens liv og vækst?
- Er dette med til at forkynde det kristne
budskab?
- Er dette med til at skabe fællesskab i
sognet?
Gennemgået og tilrettet.
Flg. tirsdage kl. 13.00:
12. januar
9. februar
9. marts
I april er der i stedet kirkesyn
11. maj
8. juni
10. august
14. september
12. oktober
9. november
Vi vil fortrinsvist støtte lokale/sønderjyske
foreninger.
Overskud fra Høstgudstjenesten skal gå til
Julemærkehjemmet Kollund.
Diakoniens Dag går til julehjælp i Haderslev kommune.
Vi har valgt følgende for 2021:
Januar – april: Falke Starup
Maj – august: Arbejde Adler, Hoptrup
September – december: Haderslev Krisecenter.

Budgettet er gennemgået og godkendt.
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7
8

Godkendelse af kvartalsrapport 3. kvartal vedlagt
Stillingsopslag: barselsvikar for præsten

8

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

9

Kirkebladet

10

Kirke, Kirkegård, Præstegård og Markudvalg

11
12

Sognehusudvalget
Kirkeværge
Vedtægt vedlagt

Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt.
Vi holder møde torsdag den 14. januar kl.
19.00 i Sognehuset, hvor vi sammen med
provsten gennemgår indkomne ansøgninger.
Fra KE: Aktivitetsudvalget har hentet flg.
tilskud i 2020 fra Kultursamvirke:
 18.625,75 kroner. Beløbet dækker tre
koncerter fra 2018 og 2019: Rækker ud,
Rasmus Lyberth og Cash i kirken.
 9.000 kroner er udbetalt for to koncerter: Blues, Folk og spirituals-koncerten
og Calypso Steelband.
 2.500 kroner er udbetalt for Kristian Lilholt-koncerten.
 To koncerter, som jeg ikke har været
ansvarlig for, kan jeg ikke lave regnskab
for, og derfor kan der ikke udbetales
9.000 kroner i støtte (pengene var bevilliget): Vor Frue Cantori og Jazz på
dansk.
Jeg glæder mig over, at i alt 30.125,75
kroner er kommet ind på kontoen den 21.
oktober 2020.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for
nye, spændende arrangementer.
Organisten har arrangeret musikere udefra
til flere af decembers gudstjenester.
Spejderne er færdige med omdeling af blad
nr.4, og vi har fået tilrettet listen med
udensogns modtagere.
Der har ikke været møde siden sidst.
Vi har haft besøg af en bygningssagkyndig
i forhold til energimærkning af vore bygninger.
Kirkegårdskonsulenten har været på besøg
i forbindelse med handlingsplanen for drift
af kirkegården.
Menighedsrådet afgiver fuldmagt til formanden, så hun kan handle i forbindelse
med nedrivningssagen på stalden ved præstegården.
Der er borebiller på loftet i præstegården.
Intet nyt.
Vedtægten er gennemgået og godkendt.
Der er lavet afleveringsforretning mellem
den afgående og den tiltrædende kirkeværge.
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13
14
15

16

17

Kirkelågen ved hovedporten vendes, så
den ikke slæber på mere.
Der laves inventarliste og vedligeholdelses/fornyelsesplan over maskinparken.
Ved næste KKPM møde skal vi have kigget
på de indkomne tilbud på lydanlæg til kirken.
Vedtægten er gennemgået og godkendt.

Kontaktperson
Vedtægt vedlagt
Medarbejderne
Præsten

Grandækningen er færdig.
Minikonfirmander er godt i gang. Afslutning
med luciaoptog og julekoncert den
13.12.2020.
Julegudstjenesterne er nærmest udsolgt.
Der er stadig få pladser den 23.12.2020.
Jul på Hjul er klar til turné. Vi skal til skolen, til Spar og til dagplejerne.
Vi går over til alkoholfri druesaft til nadver
fra på søndag.
Præsten går på barsel den 8. marts 2021.

Slut på udvalg og poster
Meddelelser
 Tak for sidst fra Per vedlagt
 Henvendelse vedr. Konfirmation vedlagt

Eventuelt

Der er stor ros til vores personale for det
store engagement i det svære Corona-år.
Der gives derfor julegaver fra www.haderslevgaver.dk som tak.
Der er udleveret pamflet til ”Kirke sammen
– stiftsdag”. Det ses gerne, at alle medlemmer deltager.
Temadag for medlemmer 16.01.2021 kl.
10-16. KKPM bør deltage.
Kursus ”Ny i menighedsrådet”: Kan anbefales. Man melder sig selv til direkte.
Per Flintrup takker for sin tid i rådet.
Fra 2023 afholdes konfirmationerne om
lørdagen. Altid den sidste lørdag i april og
første lørdag i maj.
Der søges § 5 midler til et nyt klaver til kirken. Der kan indkøbes en demo-model til
fordelagtig pris.
Til næste møde bliver alle menighedsrådsmedlemmer fotograferet til hjemmesiden.

Mødet slut kl. 19.00
Næste møde er 12. januar 2021 kl. 13.00 i Sognehuset.
Underskrifter:
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