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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 1-2017
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Gunild Bogdahn, Karl Erik Olesen, Carl Enevoldsen, Lone Jørgensen, Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Jens Christensen, Jakob Jepsen.
Afbud: Eva L. Pedersen
Sang: 380, 255
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og bemærkninger til referat

2

Godkendelse af forretningsorden
-se bilag
Menighedsrådets arbejdsform, herunder gennemgang af IT Skrivebord

3

4

Regnskab – herunder fastsættelse af
momsprocent

5

Ansøgning fra Starup Sogns Bådelaug – se bilag

6

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

7

Kirkebladet – herunder behandles
forslag fra Carl Enevoldsen

8

Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

9

Markudvalget

Kirsten Grauholm bød velkommen til det første
ordinære møde i det nye menighedsråd. Ingen
bemærkninger.
Udsættes til næste møde.
Kirsten Grauholm redegør for, hvordan udvalgene
arbejder. Større anlægsarbejder, nyanskaffelser
og reparationer skal forelægges menighedsrådet
til godkendelse inden igangsættelse. Det digitale
skrivebord gennemgås. Vi taler om kurser, visioner og indsatsområder. Dette vil blive taget op
igen på et senere tidspunkt.
Menighedsrådet drøftede fastsættelse af momsfradragsprocenten. Efter regnskabsafslutning forventes en procentsats på 20. Der fremsendes
beskrivelse til revisor.
Et enigt menighedsråd godkender ansøgningen
om at SSB etablerer strøm til flydebroen, under
forudsætning af, at anlægget højvandssikres, og
at strømkapaciteten er tilstrækkelig til at trække
den strøm, der kan forventes brugt, og at der
etableres HPFI relæ på anlægget.
Aktivitetsudvalget har valgt Gunild Bogdahn som
formand. Aktivitetsudvalget og ekskursionsudvalget lægges sammen. Næste møde er den 2. februar kl. 17.00.
Der diskuteres hvorvidt kirkebladet skal fornys,
og hvilke slags artikler, der skal bringes. Lone
Jørgensen kontakter Stiftsbogtrykkeriet for at
høre om muligheder for layout og pris. Vi aftaler
at have punktet med på de næste menighedsrådsmøder som et udviklingsprojekt.
Karl Erik Olesen er valgt som formand. Der har
været holdt overdragelsesforretning. Næste møde
er den 3. maj kl. 16.00. Den 21. april er der
provstesyn af bygninger og kirkegård. Udvalget
for kirke, kirkegård og præstegård sammenlægges med markudvalget. Carl Enevoldsen stiller
forslag om, at kirken får udendørs belysning. Udvalget arbejder videre med ideen.
Sammenlægges med udvalget for kirke, kirkegård og præstegård.
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Sognehusudvalget

11

Kirkeværge

12

Kontaktperson

13

Fondsudvalget

14

Medarbejderne

15

Præsten

16

Slut på udvalg og poster
Meddelelser

Lone Jørgensen blev valgt som formand. Første
møde er afholdt, og huset er gennemgået. Der
blev stillet forslag om, at belysningen i huset
overgår til LED pærer, og udvalget arbejder videre med planen.
Der er stillet forslag om en hjertestarter på bygningen. Menighedsrådet har før haft sagen oppe
på mødet, og dengang var holdningen, at en
hjertestarter nok har mere berettigelse midt i
byen, for eksempel ved Kiwi. Trygfonden giver
hvert år en del hjertestartere efter ansøgning.
Det kan undersøges hvad kriterierne for en sådan
er mht. drift og etablering. Udvalget arbejder
videre med ideen. Der er lavet små justeringer i
afregningsbilaget for sognehuset, som er godkendt med virkning fra 1. februar 2017.
Per Flintrup har haft besøg af vores bygningssagkyndige arkitekt Svenning med hensyn til udskiftning af blytaget på de sydlige sideskibe m.m.
Vi skal nu have indhentet tilbud på tømrerarbejdet.
Jordvarmeanlægget i sognehuset virker ikke optimalt og forbruger meget strøm. Per har haft
kontakt til Teknologisk Institut, Svend Hansen,
og det har resulteret i en afdækning af problemerne med anlægget, og Slagtergades Installationsforretning er tilskrevet om udbedring af fejlene. Dette til orientering, da sagen endnu ikke er
færdigbehandlet.
Kirsten Grauholm orienterer det nye menighedsråd om de tilknyttede stillinger. Der er udarbejdet
en personalehåndbog.
Formand for udvalget er Per Flintrup. Der arbejdes videre med planerne.
Jens Christensen er ny medarbejderrepræsentant.
Spejderne takker for brug af sognehuset ved deres nytårsparole, og den gode Helligtrekongers
fejring.
Der er kommet ny departementschef i kirkeministeriet, Henrik Dons Christensen.
Der er udsendt høring om lov om forsøg i folkekirken.
Den 2. september kl. 13.00 er der 50 års jubilæum hos Spejderne på Lundingvej 12.
Der er ved at blive etableret en Camino på Starup
Næs. Starup Kirke er med på ruten. I den forbindelse spørger projektet om en donation på kr.
3000,- fra Starup Kirke. Der udtrykkes velvilje for
projektet, og det tages med på næste møde. Der
vil være et start-arrangement den 18. juni kl.
10.00.
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Eventuelt

Intet

Mødet slut kl. 22.00
Næste møde er onsdag den 22. februar k. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Eva L. Pedersen vælger sange)
Underskrifter:
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