Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer:________ Dato:________________ Blad nr.:____________

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 3-2015
Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Per Flintrup, Kirsten Grauholm, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen, Jørgen
Kappel Hansen
Afbud: Niels Arne Jensen, Aksel Mathiesen, Eva Lund Pedersen.
Sangvælger: Lone Jørgensen 262, 541
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Årsregnskab 2014

3.
4.

Honorartakster
Kirkegårdsvedtægter

5.

Nyt fra udvalgene

6.

Nyt fra medarbejderne

Velkommen til marts mødet. Ingen bemærkninger til
dagsorden eller referat.
Menighedsrådet anvender metode 1, arealanvendelse,
til beregning af delvise momsfradragsprocenter. Årsregnskabet gennemgås og godkendes. Regnskabet er
afleveret til økonomiportalen den 10.03.2015 kl 19.34.
Vi kører efter Stiftets honorartakster til formænd m.v.
Kirkegårdsvedtægterne er blevet gennemgået og tilrettet. De skal derefter sendes til Provstiudvalget til godkendelse, hvorefter de kan lægges ind på vores hjemmeside.
Aktivitetsudvalget: Der er i morgen den 11. marts foredrag med Inge Adriansen.
Vi tjekker hvordan vi fremover kan udnytte de nye infotavler ved byportene.
Sognecaféen tænkes at starte den 31. august og skal
køre hver mandag fra 10.00 – 12.00. Kaffe og kage skal
koste kr. 10,-.
Næste møde i aktivitetsudvalget er 30.06.15.
Ekskursionsudvalget er på arbejde med årets udflugt.
Kirkebladet: Vi får opdateret listen over sognebåndsløsere, der skal have bladet udsendt.
Kirke, kirkegård, præstegård: Freskerne er blevet synet.
Det er fugt fra muren, der trækker ud i vægmalerierne.
Vi tager fat i blytækkeren for at høre, hvad der kan gøres.
Der arbejdes for tiden på henholdsvis reparation af
bænke på kirkegården og nyindkøb af bænke.
I præstegården er arbejdet med vedligeholdelse af vinduer, maling af bryggers m.v. gået i gang. Det er hårdt
tiltrængt, og har været planlagt længe.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehuset: Intet nyt.
Kontaktperson: Der indsættes et afsnit i personalehåndbogen om arbejdstilrettelæggelse.
Der er medarbejdermøde den 18. marts.
Intet nyt.
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7.

Præstens Platform

8.

Meddelelser

9.

Eventuelt

Når der kommer sammenfaldende arrangementer, bedes Jørgen Kappel Hansen venligst kontaktet, så der
kan laves koordinering af Kirke, Sognehus m.m.
Telefoni: Vi er i gang med at omlægge telefoni og IT.
Der er udfordringer i opstartsfasen på de nye ordninger,
men vi er positive.
Der er budgetsamrådsmøde mandag den 23. marts.
Formand og næstformand deltager.
Der var sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp i
søndags. Vi kunne godt have brugt et par flere indsamlere, men trods det gik det tilfredsstillende.
Der er kirkesyn den 24. april kl. 14.00. Vi starter i Præstegården.
Der holdes budgetmøde tirsdag den 28. april kl. 13.30.

Mødet slut kl. 21.15
Næste møde er onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00
(Niels Arne Jensen vælger sange)
Underskrifter:
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