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

Dagsorden / referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 3-2014
den 18. marts 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Jørgen Dahlmann, Niels Arne Jensen, Aksel Mathiasen, Per Flintrup, Kirsten Grauholm, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen.
Afbud fra: Eva Lund Pedersen
1.
2.

3.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Årsregnskab 2013

5.

Vedtagelse af plejeplan for
kirkegårdsafsnit C og D
Den digitale Arbejdsplads gennemgang
Tilbud på IT og telefoni

6.

Nyt fra udvalgene

7.
8.
9.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform
Meddelelser

4.

Velkommen til marts-mødet. Mødet i juni flyttes til den
11. juni. Ingen bemærkninger til dagsorden og referat.
Regnskabet er godkendt af menighedsrådet og er afleveret til Økonomiportalen den 18.03.2014 kl. 14.34.
Formand og kasserer underskrev regnskabserklæringen.
Plejeplanerne godkendes enstemmigt.
Vi gennemgik Den digitale Arbejdsplads, og fik vist hvor
man kan finde vores dokumenter.
Det er svært at gennemskue de forskellige selskabers
tilbud. Lone Jørgensen prøver at få et par tilbud, der er
mere skræddersyet til vores behov.
Aktivitetsudvalget: Der er koncert med Domkirkens pigekor den 19.3.2014.
Ekskursionsudvalget: Der arbejdes på en tur til Brejning
den 15.06.2014.
Kirkebladsudvalg: Intet nyt.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er kommet tilbud
på LED pærer til kirken. Jakob tager kontakt til dem.
Graverens pc er gået i stykker. Der skal købes en ny
bærbar pc.
Der er fældet nogle træer, der stod for tæt på diget, for
at undgå stormskader.
Der kigges på belysning i kirken, herunder sideskibene.
Der vil det næste stykke tid komme lamper på prøve i
sideskibene.
Der skal udarbejdes plejeplaner for afsnit A og B. I den
forbindelse besøges kirkegårde andre steder til inspiration.
Markudvalget: Intet nyt.
Sognehusudvalget: Vi ansætter en 3. sognehusmedhjælper, der også kan levere mad til arrangementerne.
Vi har fået tilbud på 2 hylder til køkkenet til en pris af
2.490,- ex. moms inkl. montering. Aksel sætter det i
gang.
Der sættes et spejl op i mellemgangen ved toiletterne.
Det er stadig galt med varmen. Vi afventer, at firmaet
kommer og justerer anlægget.
Fondsudvalget: Første møde er afholdt. Næste møde er
1. april. Niels Bladt har bidraget med historiske oplysninger.
Intet nyt.
Intet nyt.
Der er budgetsamrådsmøde den 19.03.2014. Jørgen
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10.

Eventuelt

Dahlmann, Jakob Jepsen, Niels Arne Jensen deltager.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er 21. maj 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.

Underskrifter:
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