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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 3-2017
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Jørgen Kappel Hansen, Kirsten Grauholm, Lone Jørgensen, Karl Erik Olesen, Gunild Bogdahn, Carl Enevoldsen, Per Flintrup, Eva L. Pedersen, Jens Christensen.
Afbud: Ingen.
Sangvælger: Karl Erik Olesen
1

Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Visionsarbejdet – drøftelser fortsat

2

Evt. uddannelse af MR/nye medlemmer
3
Vagt ved konfirmandernes gaveposer

4

Ansøgning om afsked

5

Samarbejde med andre kirkegårde
6
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
7

Kirsten byder velkommen. Ingen bemærkninger til referatet. Dagsorden godkendt.
Formanden har kontaktet Vivi Jensen fra
Landsforeningen af Menighedsråd. De kan
hjælpe os med at lave en visionsdag. Det
koster dog 10.800,- + moms + kørsel og
kan ikke afvikles i en weekend. Vi kigger
derfor efter andre muligheder. Der er enighed om at få en temadag med en udefrakommende ordstyrer. Vi tænker videre, og
tager sagen op igen på august mødet.
Der er for tiden ikke noget udbud af relevante kurser.
Der er dog et kursus i DAP den 8. maj på
Folkehjem. Tilmelding til formanden.
Det er Niels Arne Jensen, der har passet på
konfirmandernes gaveposer i mange år.
Niels Arne Jensen passer hvervet i år og
fratræder herefter (30. april 2017 og 7. maj
2017). Lone Jørgensen tager den 30. april
og Per Flintrup den 7. maj for oplæring. Per
Flintrup laver Overflow-parkering på græsset på konfirmationsdagene.
Annetinne Holst har opsagt sin stilling med
udgangen af juni. Da Annetinne er tjenestemand skal afsked bevilges af menighedsrådet. Menighedsrådet bevilger afskeden.
Den sidste arbejdsdag er den 14. maj,
hvorefter der afvikles ferie. Der vil være
afskedsreception fredag den 30. juni kl.
15.00 – 17.00 i Sognehuset.
Menighedsrådet diskuterer forskellige former for fremtid for graverstillingen. Formanden retter henvendelse til menighedsrådene i Øsby og Halk/Grarup for at søge
samarbejde.
22.8.16 kl. 19.30: Foredrag med Christian
Holt: ”Fra Radio Haderslev til TV2 News”.
Udflugten for medarbejdere: Der er fin tilmelding.
Karl Erik Olesen arbejder med opstarten af
Caminoen.
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Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

9
Markudvalget
10
Sognehusudvalget
11
Kirkeværge

12

Kontaktperson
13
Fondsudvalget
14
15
16

Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser

17

Eventuelt
18

Deadline 9. april.
Afbud fra Lone Jørgensen til provstesyn.
De sten der er faldet ud af diget er blevet
sat på plads.
Hegnet mellem vores jord og haveforeningen Humlegårdsbæk skal vedligeholdes af
os. Vi får en entreprenør til at beskære hegnet.
Vores nye sognehusbestyrer er ved at
komme godt ind i jobbet. Der er kirkefrokost den 2. april, hvor der også kommer
guldkonfirmander på besøg.
Rep/nyt tag konfirmandbygning. Der er lagt
nyt træ i konstruktionen. Blypladerne er ved
at blive støbt.
Firmaet Kalk-Jarlen har kigget på kirken
fordi vi har bedt om et tilbud på vedligeholdelse i 5 år. Vi skal have endnu et tilbud
hjem.
Klokken skal afrenses.
Der skal sættes tråd op foran klokken og
duepigge på muren, da duerne skader både
klokke og mur.
Menighedsrådet har besluttet at stråtaget
på konfirmandstuen skal skiftes. Per Flintrup
indhenter tilbud.
Jordvarmen i sognehuset bliver lavet i uge
13.
Der har været medarbejdermøde. Situationen omkring opslag af stilling til graver blev
drøftet.
Fondsudvalget arbejder støt videre med
planerne for de gamle bygninger ved præstegården.
Intet.
Intet.
Landsforeningen for Menighedsråd har årsmøde 19. – 21. maj på Nyborg Strand. Tilmelding til formanden.
Der har været formandsmøde. Der var meget omring økonomi, årshjul og momsprocent.
Budgetsamråd 4. april. Formand og regnskabsfører deltager.
Vi er ved at skifte fra Telia til TDC. Processen er langsom, men dog fremadskridende.
Carl Enevoldsen og Gunild Bogdahn melder
afbud til næste menighedsrådsmøde.

Mødet slut kl. 21.20
Næste møde er tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Jens Christensen vælger sange)
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