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

Referat af ordinært menighedsrådsmøde nr. 8-2014
Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Jakob Jepsen, Per Flintrup, Margaret Hammer, Kirsten Grauholm, Aksel
Mathiesen, Lone Jørgensen, Niels Arne Jensen.
Afbud fra: Eva Lund Pedersen.
1.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.

Godkendelse af ekspropriation

3.

Kvartalsregnskab

4.
5.

Revisionsprotokollat 2013,
herunder revisorerklæring
2013.
Nyt fra udvalgene

6.

Nyt fra medarbejderne

Velkommen til oktober-mødet. Afbud meldes til formand
eller næstformand fremover. Ingen bemærkninger til
dagsorden eller referat.
Der er afholdt åstedsforretning over et areal syd for kirken, der skal bruges til regnvandsbassin. Formand og
næstformand samt provstiet og stiftet var til stede. De
bemærkninger, menighedsrådet havde, blev alle tilgodeset. Menighedsrådet godkender det.
Kvartalsrapport for juli kvartal 2014 blev gennemgået
og godkendt.
Revisionsprotokollatet og revisorerklæring 2013 er gennemgået og godkendt.
Aktiviteter: Intet nyt.
Kirkeblad: Kirkebladet for december til februar er sendt
til tryk.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der skrives til dem, der
har gravsteder i afsnit C, at man skal rette sig efter kirkegårdsvedtægterne. Der strammes op på, at reglerne
overholdes i fremtiden.
Der har været murermester nede at kigge på fugtproblemet i kælderen i præstegården. Det anbefales, at der
laves en udluftning med en blæser. Prisen vil være ca.
4.000,-. Dette godkendes, og den opsættes i foråret
2015.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehus: P-plads ved Sognehusets bagdør er fremover
forbeholdt personalet til Sognehuset, da der ofte er behov for at læsse varer af.
Der er lavet et par små reguleringer i vedtægterne for
sognehuset. Disse blev gennemgået og vedtaget.
Afregningsbilaget for Sognehuset er blevet opdateret.
Der søges endnu en sognehusmedhjælper / rengøringshjælp i kirkebladet.
Arkitekten og Teknisk Forvaltning, Haderslev Kommune
har sagt god for, at der må laves en døråbning mellem
baggangen og depotrummet. Medtages på næste møde.
Fra 1. januar 2015 sørger menighedsrådet selv for at
lave kaffe til møderne.
Kirkefrokost koster fremover kr. 40,- pr. kuvert inkl.
kaffe men ekskl. vand/øl.
Kontaktperson: Der nedsættes et ansættelsesudvalg
bestående af Kirsten Grauholm, Lone Jørgensen og Margaret Hammer til den nye stilling.
Når præsten ved hvornår der er kirkelige handlinger,
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7.

Præsten Platform

8.

Meddelelser

9.

Eventuelt

bruges den sædvanlige procedure med at indkalde personale.
Spejderne ønsker at låne Sognehuset den 25. november
til et arrangement. Det må de gerne. Vi støtter med at
give kaffe. Spejderne har selv kage med.
Tilbud om at få Stiftsmagasinet til menighedsrådsmedlemmerne og medarbejderne. Jakob bestiller.
Der er møde om diakoni den 25. oktober. Kirsten Grauholm deltager.
Møde for formænd og provstiudvalg mandag den 3. november. Jørgen Dahlmann deltager.
Der er billetter til fagmessen: ”Kirkens Forum” den 12.13. november i Fredericia Messecenter.
Der er nu mobilt bredbånd i Sognehuset.

Mødet slut kl. 21.30
Næste møde er torsdag den 20. november kl. 19.00 i Sognehuset.
(Kirsten Grauholm vælger sang).

Underskrifter:
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