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

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 4-2015
Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Per Flintrup, Lone Jørgensen, Niels Arne Jensen, Jakob Jepsen, Kirsten
Grauholm, Aksel Mathiesen, Jørgen Kappel Hansen.
Afbud: Eva L. Pedersen
Sangvælger: Niels Arne Jensen. Nr. 295.
1.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.
3.

Kvartalsrapport januar kvartal
Budget 2016

4.

Synsrapporter

5.

Nyt fra udvalgene

Formanden byder velkommen til mødet. Særligt velkommen til 2 gæster. Ingen bemærkninger til dagsorden eller referat.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
Budgettet er gennemgået, godkendt, og indsendt online
til økonomiportalen onsdag den 20-05-2015 kl. 19:35.
Præstegårdssyn og kirkesyn den 24. april: Gamle, kendte mangler er ved synet oplistet sammen med nye konstaterede mangler. Fejl og mangler gennemgået på mødet.
Aktivitetsudvalget: Det går planmæssigt. Vi har et fint
program for resten af 2015.
Ekskursionsudvalg: Vi skal til Dannevirke i Slesvig. Det
er et udendørs arrangement, så det er tøj efter vejret.
Kirkebladsudvalg: Nyt kirkeblad er netop udkommet.
Det er i nyt layout, og vi er spændte på reaktionerne.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er udfordringer
med at få udbedret fejl og mangler, som er konstateret
ved synet. Der kommer en overskridelse af budgettet,
da der er reparationer i mellem, som er kritiske, og ikke
kan vente.
Markudvalget: Der er dialog om hvorvidt hunde må gå
frit uden snor på Starup Hede. Menighedsrådet er enigt
om, at reglerne om hunde i snor ikke skal ændres, og vi
henviser til hundeloven i Danmark, som også gælder på
Starup Hede.
Sognehuset: Vi skal drøfte prissammensætning ved fx
barnedåb. Sognehusudvalget tager det med på næste
møde.
Kirkeværge: Vi har modtaget tilbud fra blytækkeren på
udskiftning af tagets sydside og dele af koret på kirken.
Tilbuddet uden tømrerarbejde og uden stillads er kr.
174.000,- + moms, og kan først udskiftes i 2016/2017.
Nationalmuseet skal sige god for arbejdet, inden det
udføres. På P-pladsen ved kirken har vi mistet et P-skilt
til handicap-parkering. Hvis nogen ser det blå skilt i området, hører vi gerne om det. De nye bænke på kirkegården fungerer godt.
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6.
7.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

8.

Meddelelser

9.

Eventuelt

Fondsudvalget: Der arbejdes på at lave et katalog som
præsentation for restaureringsarbejdet med den gamle
stald. Det koster kr. 10.000,- at lave kataloget. Dette
bevilges af menighedsrådet.
Kontaktperson: Vi mangler en afløser for kirkesangeren.
Der skal muligvis laves et stillingsopslag.
Intet nyt.
Der har været mange fantastiske oplevelser med rundvisning i kirken. Jørgen Kappel Hansen tilbyder rundvisning i kirken Sct. Hans Aften. Der er problemer med
parkeringspladser til konfirmationerne. Vi skal tænke
på, om vi vil inddrage arealet syd for P-pladsen som
ekstra P-plads ved særlige lejligheder. Udvalget for kirke, kirkegård og præstegård arbejder videre med sagen.
Køkkenet udlånes til Sct. Hans Udvalget på Sct. Hans
aften. Naturstyrelsen kommer og kigger efter solbadende markfirben på Starup Hede i perioden april – september 2015.
Intet.

Mødet slut kl. 21.10
Næste møde er torsdag den 18. juni 2015 kl. 19.00
(Per Flintrup vælger sange)
Underskrifter:
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