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

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 6-2014
den 21. august 2014 kl. 20.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Jørgen Dahlmann, Aksel Mathiesen, Per Flintrup, Niels Arne Jensen, Kirsten Grauholm, Eva Lund Pedersen, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen.
1.
2.
3.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Kvartals rapport
Nyt fra udvalgene

4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

6.

Meddelelser

7.

Eventuelt

Velkommen til August-mødet. Ingen bemærkninger til
dagsorden og referat.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Aktivitetsudvalg: Der er mange spændende aktiviteter i
efteråret. Der uddeles invitationer i Starup til digital aften den 17. september.
Ekskursionsudvalg: Tak for et godt arrangement i forsommeren. Ellers intet nyt.
Kirkebladet: Det nye kirkeblad er klar til omdeling. Vi
kigger lidt på, om det er billigere andet steds, men det
bliver nok svært.
Kirke, kirkegård og præstegård: De nye bænke på kirkegården er for lave. Der kigges på løsninger. Der er
kommet skilte op med hundeforbud på kirkegården.
Markudvalget: Intet nyt.
Sognehusudvalg: Tilbud fra Bent Jørgensen på en døråbning i depotrummet på kr. 7.360,- ex. moms. Whiteboard tavlen i Sognehuset er blevet solgt for kr. 1.200,Varmeanlægget trykprøves for at se om alt er i orden.
Kirkeværge: Intet nyt.
Kontaktperson: Intet nyt.
Intet nyt.
Flagreglerne er meget frie i Danmark. Menighedsrådet
kan derfor beslutte, at der kan flages i flere anledninger
end der gøres i dag. Der skal flages ved luftfotografering
af kirken, og når kongeskibet kommer forbi.
Vi får en snak om klokkeringning ved særlige lejligheder, som den aktuelle situation omkring ringning for 100
året for 1. verdenskrig.
Visionsdag: Aksel, Lone og Kappel sætter sig sammen
efter årsskiftet for at lave en visionsdag.
Kappel har orlov fra 1. september til 30. november og
læser om Byzantium.
Stiftsmøde 5. september. Eva og Jørgen D tager med.
Margaret Hammer og Poul Sønderby Larsen er afløsere
for Jørgen Kappel Hansen under hans orlov.
Budgetsamrådsmøde i Hammelev Sognehus 28. august.
Jørgen Dahlmann deltager.
Forespørgsel om vielse på Starup Hede i maj 2015. Der
gives tilladelse denne ene gang. Vielsen må ikke danne
præcedens, og denne tilladelse er ikke udtryk for, at
menighedsrådet dermed har lukket op for flere udendørs
vielser, inden denne praksis er drøftet igennem i menighedsrådet.
Per finder en auktionarius til høstgudstjenesten.
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Mødet slut kl. 22.00
Næste møde er 24. september 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.

Underskrifter:
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