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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 4-2017
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Per Flintrup, Karl Erik Olesen, Lone Jørgensen, Eva L. Pedersen,
Kirsten Grauholm, Jens Christensen, Ulla Flintrup. Ulla Flintrup deltog i pkt. 1, 2 og 3.
Afbud: Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen.
Sangvælger: Jens Christensen
1
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Kvartalsrapport januar kvartal
Budget 2018
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4
5
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Synsrapport Provstesyn -vedlagt
Dåbsklude – forslag fra Gunild vedlagt
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg
Markudvalget

9
Sognehusudvalget
10

Kirkeværge
11

Kontaktperson
12
13
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15

Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster

Formanden bød velkommen. Dagsordenen
blev godkendt. Ingen bemærkninger til referatet.
Kvartalsrapporten for januar kvartal blev
gennemgået. Der var ingen bemærkninger.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Årsbudgettet for 2018 er blevet afleveret til
økonomiportalen. Budgettet er blevet påført
tidsstemplet: Afleveret 16.05.2017 kl.
19.49.
Synsrapporterne for kirken og præstegården
blev gennemgået.
Det er et godt initiativ, som menighedsrådet
godkender.
Næste møde 31. maj.
Blad nr. 2 er på gaden fra den 15.maj.
Kirkegården blev ved præstesynet rost for
fin vedligeholdelse.
Det levende hegn op mod haveforeningen
Humlegårdsbæk beskæres, hvor det er nødvendigt. Vi har jægerne ude at skyde råger i
præsteskoven i denne tid.
Fremover skal de indvendige døre i sognehuset ikke låses – undtaget døren mellem
toiletterne og depotet, der skal holdes låst
hele tiden. Der blev orienteret om sognecafeens sommerudflugt til Ribe. Der er 32 tilmeldte. En fin opbakning.
Tilbud fra Næssets Murerfirma på kr.
54.500,- ekskl. moms på kalkning af kirken,
samt udbedring af en fuge vælges. Opsætning af gitter mod duer i tårnet, og rens af
klokke, tilbud kr. 15.000,- ekskl. moms
vælges.
Muligheden for samarbejde på graverstillingen med Halk/Grarup og Øsby kirker undersøges. Indledende møder er aftalt.
Vi prøver at få fat på arkitekt Martinussen til
et møde.
Intet.
Intet.
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Eventuelt

Orienteringsklubben har løb på heden den
30. juni 2017.
Der er en høring over menighedsrådsvalg i
fremtiden. Vi har fået materiale, som vi skal
have gennemgået, så der evt. kan laves et
høringssvar.
Per og Lone har været med til konfirmationssøndagene, hvor vi havde overdragelsesforretning fra Niels Arne Jensen, der har
haft opgaven de sidste år.
Præsten nævnte et stigende problem med
løse hunde i præstegårdshaven.

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er torsdag den 22. juni 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Kirsten Grauholm vælger sange)
Underskrifter:
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