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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 6-2017
Torsdag den 22. juni 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Jørgen Kappel Hansen, Eva L. Pedersen, Carl Enevoldsen,
Karl Erik Olesen, Lone Jørgensen, Jens Christensen, Gunild Bogdahn.
Afbud:
Sangvælger: Kirsten Grauholm
Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
1
Beslutning og fremtidig drift af kirkegården
Indstillingsbilag følger senest tirsdag 20.
juni 2017

2

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
3
4

Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

5

6

Markudvalget

Formanden bød velkommen til mødet. Formanden ønsker at få et lukket punkt på
dagsorden som punkt 15. Dette godkendes.
Ingen bemærkninger til referatet, som hermed er godkendt.
På mødet den 23. marts fik Kirsten Grauholm mandat til at undersøge et eventuelt
samarbejde med andre kirker/kirkegårde.
På det ekstraordinære menighedsrådsmøde
den 15.06.17 var der modstand mod samarbejdet. I mellemtiden har Halk/Grarup
kirker trukket sig fra tilbuddet om samarbejde.
Carl Enevoldsen synes, det er synd, at samarbejdet ikke får en chance i denne omgang.
Der stilles derfor forslag om, at vi opslår
den ledige stilling som graver ved Sdr. Starup Kirke. Dette godkendes af et enigt menighedsråd.
Der stilles forslag om, at formanden for kirke, kirkegårdsudvalg, kirkeværge, kontaktpersonen og sognepræsten skal være med i
et ansættelsesudvalg. Dette godkendes af et
enigt menighedsråd.
Ansættelsesudvalget laver en indstilling til
menighedsrådet, der skal beslutte, hvem
der ansættes.
Der har været udflugt for ansatte og menighedsråd. Det gik fint. Aktivitetsudvalgets
kalender blev gennemgået. Aktiviteterne
kan findes på hjemmesiden.
Intet nyt.
Der er sendt ansøgning til stiftet om stiftslån til udskiftning af taget på konfirmandbygningen.
Der er kommet tilbud fra El-Strøm på
55.000,- inkl. moms på at lave belysning på
kirken. Vi har søgt SE-Vækstpulje om midler
til dette.
Der er et hegn mellem vores jord og Humlegårdsbæk Haveforening, som er blevet lidt
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Sognehusudvalget
7
Kirkeværge
8

9

Kontaktperson
Fondsudvalget

10
11
12

Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

13
14
15

Eventuelt
LUKKET PUNKT: Samarbejde

voldsomt. Vi får det klippet, og laver et
samarbejde med dem om fremtidig klipning.
Der skal skiftes et par planter i hækken ved
præstegården, da nogen er kørt ind i dem.
Der arbejdes på at blive klar til næste gang
vi skal lave forpagtningsaftaler.
Der er ansat en ny sognehusmedhjælper.
Trygfonden har givet afslag på en hjertestarter.
Kirken er ved at blive kalket. Samtidig lukkes der for duerne i klokketårnet. Der monteres duepigge. Der er sendt ansøgning til
stiftet om 5%-midler til renovering af taget
på kirken. Arbejdet er nu afsluttet, og derfor
kan vi først søge nu.
Intet nyt.
Der var møde 13.06.17. Arkitekt Rikke Martinussen var med. Der er søgt stiftsmidler til
udarbejdelse af projektmateriale.
Intet nyt.
Der er Landemode 01.09.17 15.30. Tilmelding til Kirsten Grauholm senest 15.08.17.
På den digitale arbejdsplads er der indbydelser til diverse møder. Husk at gå ind og
tjekke dem.
Intet nyt.
-

Mødet slut kl. 19.50
Næste møde er torsdag den 23. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Per Flintrup vælger sange)
Underskrifter:

Side 2 af 2

