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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 9-2016
Torsdag den 17. november 2016 kl. 19.00 i Konfirmandstuen

Mødte: Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Lone Jørgensen, Eva L. Pedersen, Karl Erik Olesen, Carl
Enevoldsen, Gunild Bogdahn og Jørgen Kappel Hansen.
Afbud: Ingen.
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Godkendelse af dagsorden
Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed.
Jf. menighedsrådslovens §6
Spørgsmålet, om en kandidat har
mistet sin valgbarhed på grund af
straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd, afgøres på dette møde.
Og valglovens §3
Kirkefunktionærer, hvis ansættelsesforhold er omfattet § 1, stk. 1, i lov
om arbejdsgiveres pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene
for ansættelsesforholdet, jf. lov om
valg til menighedsråd § 3, stk. 3, er
ikke valgbare til menighedsrådet i
den menighedsrådskreds, hvor de
har tjenestested.
Det betyder, at kirkefunktionærer og
andre ansatte ved kirken eller kirkegården, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på mere
end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8
timer, ikke er valgbare.
Underskrivelse af erklæring.
Menighedsrådsløftet.
Valg af formand.
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Valg af næstformand.
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Valg af kirkeværge.
Valg af kasserer.
§9 stk. 2. Menighedsrådet vælger af
sin midte 1 kasserer. Den praktiske
udførelse af opgaverne kan knyttes
til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel regnskabsfører.

3

Ingen bemærkninger.
Kandidaterne er alle valgbare.

Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen og Karl Erik
Olesen underskrev menighedsrådsløftet.
Kirsten Grauholm og Karl Erik Olesen bliver foreslået til posten. Kirsten Grauholm vælges ved
skriftlig afstemning.
Per Flintrup foreslås som næstformand. Efter
skriftlig afstemning vælges Per Flintrup som
næstformand.
Per Flintrup vælges.
Der er ingen af menighedsrådsmedlemmerne, der
ønsker at være kasserer i fuldt omfang. Per Flintrup er inhabil i den videre behandling af punktet,
og forlader derfor lokalet. Vi har mulighed for at
få Ulla Flintrup som regnskabsfører, efter at Jakob Jepsen går på pension. Det betyder, at vi
skal vælge en kasserer, der fungerer som i sidste
valgperiode, hvor man fremlægger regnskaber. Vi
vælger enstemmigt at ansætte Ulla Flintrup som
regnskabsfører. Per Flintrup kan igen deltage i
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Valg af sekretær.
Valg af kontaktperson.
Valg af bygningssagkyndig.
Valg af underskriftsberettigede.
Stående udvalg: Kirkegårdsudvalget
og Præstegårdsudvalget.
I den seneste periode har de været
lagt sammen – skal det fortsætte?
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Valg af valgudvalg jf. valglovens §6
stk. 1.
Valg af formand for valgbestyrelsen
jf. valglovens §6 stk. 2.
Valg af øvrige udvalg

14
15

16

17

Fastsættelse af eventuelt honorar for
formand jf. menighedsrådslovens §8
stk. 5.
Kasserer, kirkeværge og kontaktperson jf. menighedsrådslovens §9 stk.
6. (dette punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis
det ønskes)
Mødedatoer 2017

mødet. Som kasserer vælges derefter Gunild
Bogdahn.
Lone Jørgensen vælges.
Kirsten Grauholm vælges.
Arkitekt MAA Mogens Svenning vælges.
Formand og næstformand vælges.
Det godkendes, at Kirkegårdsudvalget og Præstegårdsudvalget lægges sammen som i sidste
valgperiode.
Carl Enevoldsen, Karl Erik Olsen og Lone Jørgensen vælges.
Karl Erik Olesen, Lone Jørgensen og Carl Enevoldsen vælges.
Karl Erik Olesen vælges.
Forretningsudvalg: Formand og næstformand.
Aktivitetsudvalg: Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen, Karl Erik Olesen vælges.
Ekskursionsudvalg: Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen og Karl Erik Olsen vælges.
Kirkebladsudvalg og hjemmeside: Hjemmesiden
passes af Kurt Hansen. Lone Jørgensen og Per
Flintrup vælges.
Sognehusudvalg: Lone Jørgensen, Carl Enevoldsen og Gunild Bogdahn vælges.
Markudvalg: Carl Enevoldsen og Karl Erik Olesen
vælges.
Udvalgene konstituerer sig inden næste menighedsrådsmøde, hvor der vil blive meddelt hvem
der er formand for de forskellige udvalg.
Vi vedtager at bruge Provstiets vejledende takster for formand, kirkeværge og kontaktperson.
Vi tjekker op på, om kassereren og sekretæren
kan aflønnes efter idrætscirkulæret vederlag.

17. januar
22. februar
23. marts
21. april kl. 14.00: – syn af Kirke, kirkegård og
præstegård
16. maj:+ forretningsudvalg budget
18. juni: – udflugt for menighedsråd og medarbejdere
22. juni
23. august
20. september
24. oktober
23. november
Mødetidspunkt: kl. 19.00
Mødested: Sognehuset
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Eventuelt

Intet.

Mødet slut kl.
Næste møde er
(-hvor Lone Jørgensen vælger sange)
Underskrifter:
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