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

Referat af ordinært menighedsrådsmøde nr. 5-2014
den 11. juni 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Jørgen Kappel Hansen, Per Flintrup, Jakob Jepsen, Niels Arne Jensen,
Kirsten Grauholm, Eva Lund Pedersen, Lone Jørgensen.
Afbud fra: Aksel Mathiesen
Jakob Jepsen forlod mødet kl. 20.45 under punkt 6 på grund af andre aftaler.
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Kræver fremtiden samdrift
omkring kirkegårde?

3.

Nyt fra udvalgene

4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

6.

Meddelelser

Velkommen til det sidste møde inden sommerferien.
Ingen bemærkninger.
Der er dialog om bordet, og man enes om at høre hvad
man gør i andre dele af landet, hvorefter der kan arbejdes videre med ideen.
Aktivitetsudvalg: JKH har kontakt til Inge Adriansen om
en aktivitetsaften. Ellers er her et udpluk af hvad der er
i støbeskeen indtil videre: 17. september: Digital aften.
3. oktober: Jesper Langberg og datter. 5. november:
Poul Dissing. 25. nov. Julesalmer i kirken. Et par kirkefrokoster. Vi skal finde penge til en dag for skolebørnene
i kirken med Betty og Peter Ahrendt. Der søges ved Kulturelt Samråd.
Ekskursionsudvalg: Der er 17 tilmeldte til turen på søndag.
Kirkebladet: Intet nyt.
Kirke, kirkegård og præstegårdsudvalg: De forskellige
opgaver er blevet oplistet, og opgaverne prioriteres og
laves derefter. Der skal bl.a. males som noget af det
første.
Der har været provstesyn i dag. Vi kan få en konservator ud og se på kalkmaleriet med fugtskaden. Vi skal se
på blytaget og vurdere holdbarheden heraf. Der var ved
synet stor tilfreds med kirken og kirkegårdens vedligeholdelses- og rengøringsstand. Der var utilfredshed med
vedligeholdelsen af præstegårdshaven.
Vi mangler en hundekrog ved lågen over for Sognehuset. Er ”Hunde ingen adgang”-skiltningen god nok?
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehusudvalg: Sognehuset kan ikke benyttes i forbindelse med konfirmationer.
Modtagelse af varer: Man lader de kasser stå uåbnede i
huset, som man ikke selv har bestilt af hensyn til kontrol af fejl og mangler.
Kaffemaskinen er itu. Vi ringer til en reparatør.
Kirkeværge: Intet nyt.
Intet nyt.
Jørgen Kappel Hansen sagde 1000 tak for gaven til hans
60 års fødselsdag.
Vi siger ja tak til tilbuddet om at få taget luftfotos af
kirke og præstegård. Prisen er 3.750,- inkl. moms. Det
skal koordineres med flagning på fotodagen.
Det undersøges om der skal en flagstang op ved Sognehuset, og hvornår der må/bør flages ved kirken.
Der er modtaget årsrapport fra Skole-Kirke-SamarbejSide 1 af 2
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7.

Eventuelt

det.
En artikel om kirke på de nye supersygehuse.

Mødet slut kl. 21.15
Næste møde er 21. august 2014 kl. 20.00 i Sognehuset.

Underskrifter:
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