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

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 2-2015
Tirsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Per Flintrup, Niels Arne Jensen, Aksel Mathiesen, Kirsten Grauholm, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen, Jørgen Kappel Hansen.
Afbud: Eva Lund Petersen.
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Nyt fra udvalgene

Velkommen til februar-mødet. Ingen bemærkninger.
Aktivitetsudvalget: Næste møde 30.06.15.
Ekskursionsudvalget: Turen i år bliver den 21. juni
2015.
Kirkebladet: Det nye er netop udkommet. Næste gang
udkommer det i det nye format.
Kirke, kirkegård, præstegård: Der har været afholdt
møde. Da Per Flintrup er blevet kirkeværge, er han udtrådt af udvalget. Udvalget fortsætter med de resterende medlemmer.
Udsugningen i præstegårdens køkken er blevet lavet.
Der er lavet aftaler med maleren om hvornår der skal
males i præstegården.
Vi har fået en påtale ved provstesynet om, at præstegårdshaven er mangelfuldt plejet. Det aftales, at vi får
konsulentbistand til haven.
Markudvalget: Vi har modtaget betaling på en spærret
konto for den jord, kommunen har købt til regnvandsbassinet.
Sognehuset: Varmeanlægget er nu blevet frostsikret.
Siden har der ikke været noget i vejen.
Den nye skolereform har konsekvenser for alle kirker.
Her i Starup er der konfirmandundervisning torsdag eftermiddag i stedet for som førhen om morgenen. Det
betyder, at det kan være sværere at afholde for eksempel begravelseskaffe i Sognehuset om torsdagen. Ønsker nogen derfor at booke Sognehuset torsdage, må
arrangementerne være afsluttet senest kl. 14.00, så
Sognehuset kan være klar til konfirmanderne. Dette kan
ændre sig for hvert skoleår.
Kirkeværgen: Nationalmuseet kommer i marts og kigger
på de to vægmalerier, der har fugtskader.
Der skal inden for overskuelig tid indkøbes redskaber til
kirkegården. Samlet pris ca. 6.628,- plus moms.
Det undersøges, om vi fremover kan føre kirkegårdsprotokollen elektronisk.
Kontaktperson: Ved næste personalemøde uddeles personalehåndbogen i papirformat. Til menighedsrådet vil
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3.
4.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

5.
6.

Meddelelser
Eventuelt

den blive lagt på den digitale arbejdsplads.
Intet nyt.
Vi er ved at omlægge telefoni og IT til Telia. Indtil nu
kører alting planmæssigt.
Der er lavet ny rengøringsaftale med Alice Karstens. Det
kører rigtigt godt.
Intet nyt.
Sct. Hans udvalget vil høre, om det er muligt at flytte
bålet over på marken ved siden af Sognehuset. Formanden undersøger reglerne.
Ribes biskop har indkaldt til møde den 3. marts i Hellehallen. Temaet er eksterne konsulenter i Folkekirken.

Mødet slut kl. 20.45
Næste møde er tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00
(Niels Arne Jensen vælger sange nr. 270 + 540, og har meldt afbud til mødet)
Underskrifter:
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