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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 8-2017
Onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte:
Afbud:
Sangvælger: Gunild Bogdahn
Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
1

1a
2

Besigtigelse af konfirmandbygningens nye
stråtag
Præsentation af vores nye graver Jens Johansen Skov
Valg til provstiudvalg

3

4

Gennemgang af DAP v/Lone Jørgensen

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
5
6

Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

7

Markudvalget

8

9

10

Sognehusudvalget
Kirkeværge

Formanden bød velkommen til mødet. Særlig velkommen til vores nye graver. Ingen
bemærkninger til referatet. Kirkeværge beder om, at vi går en tur ned i præstegården
og beser det nye stråtag inden det bliver
mørkt – som punkt 1 a. Dagsorden godkendt.
Projektet blev gennemgået for os af Karl
Erik Olesen. Et flot arbejde er lavet.
Jens deltager i mødet og præsenterer sig
selv.
Det er kun præsten der kan stemme. Dette
skal ifølge reglerne ske på et menighedsrådsmøde. Præsten stemte, og afleverede
sin stemme i lukket kuvert til formanden.
Materiale gennemgået. Der er mange
spændende ting vi kan bruge.
Der har ikke været møde siden sidst. Arrangementer fremgår af hjemmesiden.
Materiale skal afleveres senest 1. oktober.
Kirken er fremover åben dagligt fra 8-16.
Hækken ved præstegården bliver lavet i
løbet af oktober.
Vi har fået tilbud om at få kirken med i
Google Streetview. Prisen er et engangsbeløb på 2500,- kr. plus moms. Vi benytter os
af tilbuddet.
Der er møde den 3. november kl. 19.00.
Forpagtningsaftalerne udløber i 2018. Vi
skal være klar med materialet til nyt udbud.
Anders Hartvig, museet, har fået en henvendelse fra amatørarkæologer og DR. De
vil høre, om de må gå på marken syd for
sognehuset med metaldetektorer den 5.
oktober og optage det til et program. Vi
giver tilladelse.
Der er møde den 25. september.
Blytag på de 2 sideskibe og sakristi er lavet.
Stråtag på konfirmandstuen er lavet. Buffertank til jordvarmeanlæg i sognehuset er
lavet. Der er behandlet for borebiller i kirken. Der er sat net for glamhullet og ved
klokken. Kirken er kalket. Der er sat duepig-
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ge op på kirken. Vores løvsuger repareres.
Intet.
Arkitekt Rikke Martinusen arbejder videre
med materiale til udviklingsplanen for præstegården og tilhørende bygninger.
Intet.
Intet.

Kontaktperson
Fondsudvalget

12
13 Medarbejderne
14 Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
15
Eventuelt
16

17

Lukket punkt
Ansættelse af rengøringshjælp til præstegården

Der er bøger og kort om Caminoen til salg i
våbenhuset og sognehuset.
Formanden siger mange tak for opmærksomheden ved hendes runde fødselsdag.
På budgetsamrådsmødet blev det nævnt, at
der med tiden kommer udgifter præstegården.
Udvalgene opfordres til at lave prioriterede
lister over ønsker for nyindkøb m.v. i forhold til budgettet.
Redegørelse gives på mødet.

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Lone Jørgensen vælger sange)
Underskrifter:
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