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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 2-2016
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Mødte: Jørgen Dahlmann, Aksel Mathiesen, Eva Petersen, Niels Arne Jensen, Lone Jørgensen,
Kirsten Grauholm, Per Flintrup, Jørgen Kappel Hansen
Afbud: Jakob Jepsen
Sangvælger: Lone Jørgensen (12, 102)
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Godkendelse af revisionsprotokollat

3.

Nyt fra udvalgene

4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

6.

Meddelelser

7.

Eventuelt

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger.
Revisionsprotokollatet er gennemgået og godkendt med
den bemærkning at beløbet kr. 110.845,- ikke er en
arv, men beløb fra ekspropriation af jord til kommunalt
regnvandsbassin.
Aktivitetsudvalg: Næste møde 17. maj 2016. Vi er ved
at re-designe vores annoncer.
Kirkeblad: Nr. 1 er udsendt.
Kirke, kirkegård og præstegård: Tækkemænd har ordnet et hul på staldens tag.
Markudvalg: Forespørgsel om at holde et BMX løb på
Heden. Menighedsrådet siger ja til arrangementet, hvis
det er i orden med forpagteren.
Sognehusudvalg: Intet nyt.
Valgudvalget: Der udsendes kursusmateriale til valgudvalgene i denne tid. Udvalget tilmeldes, hvis der er
plads på kurset.
Kirkeværge: Arkitekten har udarbejdet og fremsendt det
færdige forslag om udskiftning af tag på de sydlige sideskibe og sakristi mod syd. Energikonsulenten kommer i
marts måned og kigger på Sognehuset og Kirken. Der er
kommet ny grus på nogle af gangene på kirkegården.
Kontaktperson: Forslag om ny lokalaftale for kirkegårdspersonale godkendes. Næste møde for medarbejderne er 16. marts kl. 9.00 – 12.00.
Fondsudvalget: Arkitekt Rikke Martinusen, er med til at
idéudvikle en folder om projektet. Næste møde 10.
marts kl. 16.00. Der bevilges yderligere 15.000,- kr. til
projektets opstartsfase.
Intet nyt.
Der er bogpræsentation i Kirken den 3. marts kl. 14.00
af Lennart Madsens nye bog: ”Haderslev – en købstad
bliver til”. Arrangementet er offentligt.
Der er budgetsamrådsmøde den 16. marts kl. 19.00 i
Vedsted.
Vi giver Folkekirkens Nødhjælp lov til at uddele foldere
på søndag efter gudstjenesten. Der var stiftsdag den 6.
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februar med forskellige workshops.
Mødet slut kl. 20.30
Næste møde er torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00
(-hvor Aksel Mathiesen vælger sange)
Underskrifter:
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