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

Dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde nr. 5-2015
Torsdag den 18. juni 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Jørgen Kappel Hansen, Per Flintrup, Aksel Mathiesen, Kirsten Grauholm,
Jakob Jepsen, Lone Jørgensen, Niels Arne Jensen.
Afbud: Eva L. Petersen
Sangvælger: Per Flintrup.
1.
2

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Nyt fra udvalgene

3.
4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform
Meddelelser

Velkommen til juni-mødet. Ingen bemærkninger til
dagsorden og referat.
Aktivitetsudvalget: Intet nyt.
Ekskursionsudvalget: Vi bliver 18 plus chauffør på søndag til udflugten. Afgang 11.45 fra Starup Kirke.
Kirkebladsudvalget: Ideer til næste blad: Sct. Hans aften.
Kirke, kirkegård og præstegård: Vi er i gang med vedligeholdelse af præstegården. Maleren er i gang med vinduer og døre.
Markudvalget: Intet nyt.
Sognehuset: Gennemgang af referat fra møde i Sognehusudvalget. ”Drengene” i menighedsrådet mødes og
renser tagrender og smører dørene.
Vi mangler fortsat et par frivillige til vores sognecafé
startende sidst i august.
Kirkeværge: Kirketaget trænger til reparation. Der er
revner m.m., som er blevet midlertidigt tætnet. Tilbud
fra Michaelsen, blytækker, for reparation af taget på
kirken. Tilbuddet er på kr. 174.000,- uden tømrerentreprise og uden stillads og afdækning.. Menighedsrådet er
enige om at igangsætte arbejdet så hurtigt som det er
muligt.
Murer Bent Jørgensen kommer inden for kort tid og
tætner revner på kirken.
Fondsudvalget: Næste møde 12. juni. De er snart klar til
at lave en ansøgning.
Kontaktperson: Haft møde med en personalekonsulent.
Der er kommet ny overenskomst, som blev gennemgået. Der laves en tilføjelse til personalehåndbogen om at
alle personalegrupper kan indsende forslag om vederlag
og tillæg inden 15. september hvert år. Menighedsrådet
godkender dette.
Der er kommet ansøger til stillingen som vikar for kirkesangeren. Hun er blevet antaget.
Intet nyt.
Lydanlægget i kirken er blevet opgraderet.
Per Flintrup takker for gaverne til sin fødselsdag.
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6.

Eventuelt

Der er stiftsmøde 4. september. Tilmelding til Jakob
inden den 21. august.
Takkekort fra Anne-Tinne i anledning af hendes fødselsdag.
Aksel melder afbud til næste møde den 26. august.

Mødet slut kl. 21.00
Næste møde er onsdag den 26. august kl. 2015 kl. 20.00
(-hvor Jakob vælger sange)
Underskrifter:
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