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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 2-2017
Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Gunild Bogdahn, Ulla Flintrup, Lone Jørgensen, Jakob Jepsen, Karl Erik Olesen, Eva L. Pedersen, Per Flintrup, Kirsten Grauholm, Jørgen Kappel Hansen, Carl Enevoldsen, Jens Christensen.
Afbud:
Sangvælger: Eva Lund Pedersen
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
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Godkendelse af forretningsorden
-se bilag
Godkendelse og indsendelse af regnskab
2016

3
4
5

6
7

8

9

Ny bilag til regnskabsinstruks
- vedlagt
Støtte til Camino-projektet
Læs mere her:
http://www.haderslevstift.dk/reformationen500-aar/naessets-camino
Telefoni - se bilag
Til drøftelse og beslutning
Ansættelse
- til sognehuset
- flexjob
Til drøftelse og beslutning
Visionsarbejdet
Planlægning af processen til drøftelse.
- hvordan skal processen forløbe?
- hvad er formålet med processen?
- hvordan tackler vi evt. uenighed?

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget

Formanden bød velkommen, og vi havde en
præsentationsrunde for den nye regnskabsfører.
Ingen bemærkninger til referat, men punkterne på dagsordenen var forkert nummereret. Dette rettes.
Forretningsordenen blev gennemgået og
godkendt.
Regnskabet blev gennemgået og blev indsendt online onsdag den 22. februar 2017
kl. 19.41.
Godkendt og underskrevet.
De ni kirker på Haderslev Næs er med i projektet med at lave en vandre rute. Ved hver
kirke vil der være en historie fra lokalområdet. Projektet beder om et opstarts-tilskud
på kr. 3000,-. Menighedsrådet bevilger beløbet.
Sagen blev drøftet og det godkendes, at der
skiftes til TDC hurtigst muligt.
Menighedsrådet er enige om at ansætte
Jette Høyer som ny sognehusbestyrer.
Flexjob-stillingen på kirkegården genbesættes med Gitte Wulff.
-Der drøftes hvordan man kommer i gang
med arbejdet. Der er stemning for, at vi
holder en workshop en lørdag for både menighedsråd og medarbejdere, hvor vi får en
ekstern person til at hjælpe os.
-Formålet er at få fastlagt en retning for
vort fremtidige arbejde omkring kirken.
-Formanden tager kontakt til Landsforeningen af Menighedsråd for at høre, om der
kommer kurser for nye menighedsrådsmedlemmer.
-Punktet genoptages på næste møde.
På sidste møde blev alle arrangementer
gennemgået. Der er mange nye ting i gang.
Der er udflugt søndag den 18. juni til Friedrichsstadt for medarbejdere og menighedsråd med påhæng.
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Kirkebladet – herunder behandles forslag fra
Carl Enevoldsen
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Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg
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Markudvalget
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Sognehusudvalget
Sognehusudvalget har set på hvordan der
kan spares energi, og dermed kroner.
Vi har derfor fået et tilbud på udskiftning af
pærer i sognehusets sal og forhal fra glødepærer til LED pærer. (Se bilag)

Næste møde den 31. maj 2015 i sognehuset.
Kirkeblad nr. 1 er på gaden.
Drøftelse af udformning af kirkeblad i fremtiden – som fortsættes i forbindelse med
visionsarbejdet.
Der har været overdragelsesforretning den
4. og den 17. januar. Der er provstesyn den
21. april. Der er almindeligt møde den 3.
maj kl. 16.00.
Vi er ved at kigge på vores forpagtningsaftalerne i forbindelse med vedligeholdelse af
levende hegn.
Ønsket om skift til LED belysning tages til
efterretning og vil indgå i drøftelserne ved
budgetlægning 2018.
Der er oprettet en email til sognehuset: starupsognehus@gmail.com. Det vil være sognehusbestyrerens officielle mail.

I dag har vi 3 store loftslamper, der hver
har pærer på 150w, samt 34 andre lamper,
der hver bruge 100w.
Vi kan skifte de store ud til 21w og de små
til 6w, hvilket giver en god besparelse i det
løbende udgift på strøm.
For at det skal kunne virke, er vi nødt til at
skifte 3 lys dæmpere i målerskabet, og skifte alle pærer samtidig.
Da levetiden på en LED pære er betragtelig
længere end en glødepære, vil der være tale
om en større investering i starten, men så
holder de også i mange år.
Som forsøg har vi skiftet til LED i et par af
lamperne i salen, så man kan se forskellen.
Sognehusudvalget indstiller, at tilbuddet
bliver medtaget i forretningsudvalgets bud-
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getforhandlinger for 2018.
Til drøftelse
Kirkeværge

Der købes en maskine til flytning af gravsten.
I næste uge startes arbejdet med udskiftning af taget på sideskibene. Der sættes
stilladser op.
Varmepumpen i sognehuset bliver lavet af
Slagtergades Installationsforretning. Der
skal installeres en ”varmebuffer”, og nogle
rør skal omlægges. Prisen er kr. 31.900,- +
moms. Teknologisk Institut har besigtiget
anlægget og anbefaler løsningen. Det forSide 2 af 3
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Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
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Eventuelt

ventes, at det er en brugbar løsning. Menighedsrådet godkender.
Intet.
Intet.
Intet.
Kirkens formål blev gennemgået.
Provstesyn 21. april kl. 13.00 i Præstegården.
Der er borgermøde i Starup UIF den 7.
marts kl. 18.00 – 21.00 omkring en eventuel ny hal. Der er tilmelding på hjemmesiden.
Vi har fået tilbud om førstehjælpskursus.

Mødet slut kl. 21.45
Næste møde er onsdag den 22. februar k. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Karl Erik Olesen vælger sange)
Underskrifter:
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