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

Dagsorden til menighedsrådsmøde nr. 7-2017
Onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00 i sognehuset

Mødte: Kirsten Grauholm, Jens Christensen, Jørgen Kappel Hansen, Per Flintrup, Gunild Bogdahn,
Eva L. Pedersen, Karl Erik Olesen, Carl Enevoldsen, Ulla Flintrup, Lone Jørgensen.
Afbud: Ingen.
Sangvælger: Per Flintrup
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Kvartalsrapport, april kvartal
Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
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Kirkebladet
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg
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Markudvalget
Sognehusudvalget
Kirkeværge
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Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne

Formanden bød velkommen tilbage fra ferie.
Dagsorden er godkendt. Ingen bemærkninger til referatet, der hermed er godkendt.
Kvartalsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
Ved sidste møde blev der sat flere spændende ting på programmet. Aktiviteterne
annonceres i bladet og på nettet.
Det nye blad er klar, og sendes ud i løbet af
de næste dage.
Kirken: Taget er nu færdigt. Der laves en
rutine med at få støvsuget hvælvlommerne
regelmæssigt.
Kirkegården: Vi får ros for pasning af kirkegården. I denne tid får vi hjælp af HedeDanmark til arbejder på kirkegården, indtil
den nye graver tiltræder. Vi skal have tjekket, om drænet ved stien ind til kirken er
stoppet til.
Præstegården: Der er ved at komme nyt
stråtag på konfirmandbygningen. Samtidig
sprøjtes for borebiller.
Sognehus: Tagrenderne er stadig utætte.
Dette løses.
Hegnet mod kolonihaveforeningen Humlegårdsbæk vil blive ordnet her i efteråret.
På tirsdag bliver ventilationsanlægget serviceret.
Kirken er blevet kalket. Der er sat duepigge
op, men vi har stadig problemer med duerne forskellige steder. I sognehuset er Slagtergades VVS færdig med at ordne varmeanlægget. Det er undersøgt, om vi kan få
automatisk lås på kirken, så vi ikke skal
have personale til at komme og låse
op/låse. Det vil koste ca. kr. 5000,- plus
moms og elektriker. Det vedtages, at det
skal installeres.
Intet.
Vi venter på at R. Martinussen kommer med
et layout til pamflet til ansøgning om midler.
Intet.

Side 1 af 2

Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer: ____ Dato: _______________ Blad nr.:____________
12
13
14

Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
Eventuelt

Tilmelding til Landemode 1. september
15.30 til formanden senest 27. august.
Intet.

Mødet slut kl. 20.30
Næste møde er onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Gunild Bogdahn vælger sange)
Underskrifter:
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