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

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde nr. 4-2014
den 27. maj 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Jørgen Kappel Hansen, Aksel Mathiesen, Kirsten Grauholm, Jakob Jepsen, Lone Jørgensen.
Afbud fra: Niels Arne Jensen, Eva Lund Pedersen, Per Flintrup.
1.
2.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Synsrapporter

3.

Kvartalsrapport, januar kvartal
2014

4.

Budget 2015

5.

Tilbud på IT og telefoni m.v.

6.

Nyt fra udvalgene

7.
8.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

Velkommen. Ingen bemærkninger.
Syn af Kirke, præstegård, sognehus m.v.: Rapporterne
blev forelagt. Klaus Andersen sender en mand ud til
kirken, der kan måle fugt i væggen bag maleriet af Esajas. Blytækkeren har i 2012 tjekket selve blyinddækningen, og der er tjekket ved vinduerne for utætheder.
Der laves en handlingsplan for de fundne mangler ved
næste udvalgsmøde.
Rapporten er forelagt og gennemgået og godkendt.
Der er to debitorer, der skal afskrives som tab. Det er
vedrørende debitor nr. 474, faktura nr. 3113, restbeløb
kr. 707,50, og faktura 3083 på kr. 3.103,00. Debitor
592, faktura 3012, kr. 649,38 og faktura 3096, kr.
1.299,50. Dette godkendes.
Budgettet blev fremlagt og godkendt. Jakob Jepsen afleverer det elektronisk.
Der laves telefonmøde med TDC og menighedsrådet for
at få afklaret it/tele-behovet.
Natur-Energi har tilsendt prisoverslag over grøn energi.
Det vedtages, at Jakob Jepsen sætter det i gang, hvis
det er rentabelt.
Aktivitetsudvalget: Intet nyt. Næste møde 28. august.
Ekskursionsudvalget: Turen bliver gennemført. Vi mangler stadig at høre fra et par stykker.
Kirkebladsudvalget: Nyt blad er på gaden.
Kirke, kirkegård og præstegårdsudvalg: Der er udarbejdet et arbejdsskema, der gør det nemt at overskue og
prioritere forestående arbejder.
Der har været tilbud på LED pærer, men de giver ikke et
særligt godt lys, så vi takker nej til tilbuddet.
Der er kommet nye bænke på kirkegården.
Markudvalget: En person har fået tilladelse til at gå med
metaldetektor på kirkens jorde. Finder han andet, skal
det afleveres til kirken.
Sognehuset: Vi får tilbud hjem på at lave hul i muren
mellem baggangen og depotrummet.
Vi sælger den gamle whiteboard og overhead projektoren.
Der kommer et spejl op mellem toiletdørene i Sognehuset.
Kontaktperson: Intet nyt.
Intet nyt.
Jørgen Kappel Hansen redegjorde for betænkning 1544
om Folkekirkens styre, og hvor langt processen er
kommet.
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9.

Meddelelser

10.
11.

Lukket punkt: Ansættelse
Eventuelt

Der er kommet tilbud om luftfotos af kirken og præstegården. Det skal med på næste møde.
Jytte Egfos takker for opmærksomheden til sin fødselsdag.
Der blev givet en bårebuket til tidligere præstehustru
Sigrid Balle Jensens begravelse.
Der var budgetsamrådsmøde 19. marts i Vojens.
Der er provstesyn af kirken hver 3. år. I år er det tid
igen og det bliver 11. juni i år.
Tanker om samdrift med de andre sogne på næsset. Vi
tager det med som punkt på dagsordenen senere.
Tak til Lone for opgaven med at få AV udstyr i Sognehuset.

Mødet slut kl. 22.30
Næste møde er 11. juni 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.

Underskrifter:
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