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

Referat af ordinært menighedsrådsmøde nr. 7-2014
den 24. september 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Aksel Mathiesen, Niels Arne Jensen, Jakob Jepsen, Eva Lund Pedersen,
Lone Jørgensen, Kirsten Grauholm, Margaret Hammer, Per Flintrup.
1.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.

Regnvandsbassin
(Ekspropriation)

3.

Nyt fra udvalgene

4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

6.

Meddelelser

Jørgen Dahlmann byder velkommen, og siger tak for i
søndags til høstgudstjenesten og den efterfølgende kirkefrokost med auktion. Vi havde en meget kompetent
auktionarius i Søren Flintrup, så det gik rigtigt fint.
Særligt velkommen til Margaret Hammer, som afløser
Jørgen Kappel Hansen under hans orlov.
Ingen bemærkninger til dagsorden eller referat.
Der skal afholdes åstedsforretning torsdag den 9. oktober kl. 10.00 til 11.00 med henblik på ekspropriation af
kirkens jord til regnvandsbassin i forbindelse med regnvandsseparering af kloaknettet i Starup.
Der var en drøftelse i menighedsrådet, og formanden
tager punkterne med ved åstedsforretningen.
Formanden beder stiftets jurist være til stede sammen
med formanden og næstformanden ved åstedsforretningen.
Aktivitetsudvalget: Vi har Gitte Hænning på programmet
den 5. oktober.
Kirkeblad: Vi går så småt i gang med det nye kirkeblad.
Kirke, kirkegård og præstegård: Intet nyt.
Fondsudvalget: Har møde i morgen.
Markudvalg: Intet nyt.
Sognehusudvalg: Der er støj fra udsugningen, og der
giver undertryk i salen når det kører. Niels ser på, om
der kan gøres noget ved det. Må vi sætte en ny dør i
depotrummet? Lone spørger arkitekt Bent B. Toft.
Kirkeværge: Intet nyt.
Kontaktperson: Intet nyt.
Intet nyt
Margaret er glad for at være vikar i et travlt sogn. Der
er dåb, begravelse, konfirmandundervisning og besøg af
de små klasser i Starup Skole.
Der er gang i planlægning af BUSK gudstjenesten i oktober.
Der er kommet luftfotos. Vi kan nu bestille postkort,
forstørrelser m.v. Vi tager fat i det igen, når JKH kommer tilbage fra orlov.
Der har været stiftsdag. Formanden aflagde referat.
Der er diakonimesse 25. oktober i Domkirken. Vi sender
en repræsentant.
Inspirationsdag i Den gamle Latinskole 8. oktober.
Der var Budgetsamrådsmøde 28. august hvor der bl.a.
blev afsat en dato hvor formændene for menighedsrådene og provstiudvalget kan drøfte muligheder for samarbejde.
Invitation til ”Menighedsråd på jeres måde” uddeles til
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7.

Eventuelt

hvert menighedsrådsmedlem.
Vi er inviteret til møde om hvordan vi skal holde Sct.
Hans fremover. Vi sender repræsentanter.

Mødet slut kl. 21.20x
Næste møde er 22. oktober 2014 kl. 19.00 i Sognehuset.

Underskrifter:

Side 2 af 2

