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

Referat af ordinært menighedsrådsmøde nr. 8-2015
Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Jørgen Dahlmann, Per Flintrup, Aksel Mathiesen, Kirsten Grauholm,
Lone Jørgensen, Jakob Jepsen, Niels Arne Jensen, Eva L. Petersen.
Afbud:
Sangvælger: Jørgen Dahlmann
1.
2.
3.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Kvartalsrapport juni kvartal
Endeligt budget 2016

4.

Fastsættelse af mødedatoer i
2016

5.

Nyt fra udvalgene

Jørgen Dahlmann bød velkommen. Ingen bemærkninger
til dagsorden eller referat.
Gennemgået og godkendt.
Menighedsrådet godkender budgettet. Budgettet er indsendt elektronisk før menighedsrådsmødet i aften, den
16.09.15. kl. 08.54. Dette har dog ingen praktisk betydning, da der ikke er ændringer i forhold til indberetningen i maj måned 2015.
Datoerne er: 20. januar, 24. februar, 17. marts, 19.
maj, 22. juni, 30. august, 21. september 26. oktober og
17. november. Alle møder er kl. 19.00 undtagen mødet i
august, der starter kl. 20.00
Derudover er der kirkesyn den 15. april kl. 14.00, og
opstillingsmøde til menighedsrådet den 13. september.
Aktivitetsudvalg: Intet nyt.
Kirkebladet: Nr. 4 er klar til omdeling fra 2. november.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er møde den 22.
oktober.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehuset: Sognecafeen om mandagen kører fint. Der
er mellem 16 og 22 besøgende. Der er opsat ikke-rygerskilte foran hoveddøren. Rygning må fremover foregå på
hjørnet af bygningen ved vinduerne ind til depotet. Opvaskemaskinen skal have et nyt varmelegeme. Menighedsrådet ønsker ikke, der skal gives tilladelse til at
søge om midler fra fonde og foreninger til arbejdet i
Sognecafeen. Kommer der specifikke projekter, kan
menighedsrådet vurdere fra sag til sag. Døråbningen i
depotet er færdig. Der skal males, når murværket er
tørt.
Kirkeværge: Arkitekt Svenning har kigget på taget på
kirken. Det er de indledende faser i ansøgning om midler til nyt tag på sideskibene mod syd.
Fondsudvalg: Arkitekt Rikke Martinussen har været og
kigge på lokaliteterne. Tømrer Wolff har kigget på laden
og stalden. Der arbejdes for øjeblikket på at finde ud af
hvilke fonde, der kan ansøges til projektet.
Kontaktperson: Intet nyt.
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6.
7.
8.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform
Meddelelser

9.

Eventuelt

Intet nyt.
Intet nyt.
Haderslev Museum, Lennart Madsen, spørger om en
donation til udgivelse af en bog om udgravningerne i
Starup og Haderslev. Menighedsrådet beslutter at give
kr. 5000,- til dette.
Intet nyt.

Mødet slut kl. 20.50
Næste møde er onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00
(-hvor Kirsten Grauholm vælger sange)
Underskrifter:
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