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

Dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde nr. 7-2015
Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Aksel Mathiesen, Jakob Jepsen, Niels Arne Jensen, Lone Jørgensen,
Kirsten Grauholm, Jørgen Kappel Hansen
Afbud: Eva Pedersen
Sangvælger: Aksel
1.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.
3.

Revisionsprotokollat
Nyt fra udvalgene

4.
5.
6.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform
Meddelelser

7.

Eventuelt

Velkommen til septembers møde. Vi skal gennemgå
revisionsprotokollatet ind som et nyt punkt 2, og vi
skubber de næste punkter tilsvarende.
Revisionsprotokollatet er gennemgået og godkendt.
Aktivitetsudvalget: Der er flere ting i støbeskeen. Vi har
et alsidigt program.
Kirkebladet: Vi er i gang med det nye blad til november.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er møde sidst i
september. Træerne på vejen ned til præstegården skal
beskæres, da renovationsbiler, oliebil og andre større
køretøjer ikke kan passere. Den nordlige ladeport er fuld
af alger. Flagstangen skal renses. Valnøddetræets ene
gren skal skæres af, da den slår på stråtaget. Tækkemanden kommer i september og reparerer taget på
præstegården. Laden skal tømmes for ophobet affald,
bl.a. det gamle fyrrum. Kloakrørene fra præstegården
og til Provas’ ledning skal tjekkes.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehuset: Der etableres en kontakt udvendigt til at
tænde det udvendige lys. Der kommer ny vandhane i
køkkenet. Vi er ved at få MobilePay. Sognecafeen går
fint. Der har været 19, 17 og 21 gæster de sidste 3
mandage. Tagrenderne er blevet renset. Vi køber ”no
smoking”-skilte og sætter op foran døren til Sognehuset.
Kirkeværge: Der arbejdes for at få godkendt projektet
med at få fornyet blytaget på sideskibene mod syd.
Fondsudvalget: Der er møde 24. september.
Kontaktperson: Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Synsrapporten på kirken og præstegården er godkendt
og kommet retur fra Provstiet. Det samme gælder for
vedtægt for kirkegården. Museet beder om tilskud til
udgivelse til en bog om Haderslevs udvikling. Vi henviser til Provstiets Udviklingsfond.
Intet nyt.
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Protokol for Sdr. Starup Sogns Menighedsråd
Formandens initialer:________ Dato:________________ Blad nr.:____________

Mødet slut kl. 21.00
Næste møde er onsdag den 21. oktober kl. 2015 kl. 19.00
(-hvor Jørgen Dahlmann vælger sange)
Underskrifter:

Side 2 af 2

