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

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde nr. 9-2017
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 i sognehuset
Mødte: Kirsten Grauholm, Jørgen Kappel Hansen, Carl Enevoldsen, Eva L. Pedersen, Jens Christensen, Gunild Bogdahn, Lone Jørgensen. Per Flintrup møder kl. 19.50 under pkt. 5.
Afbud: Karl Erik Olesen
Sangvælger: Lone Jørgensen: 30, 562
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Velkomst: Godkendelse af dagsorden og
bemærkninger til referat
Revisionsprotokollat 2016 bilag vedlagt

2

Kvartalsrapport jul kvartal
3
Arbejde med mission, vision og strategi
4
DAP – mappestruktur – bilag vedlagt
5

Nyt fra div. udvalg og poster
Aktivitetsudvalget
6

Kirkebladet
7
Kirke, Kirkegård og Præstegårdsudvalg

8

Kirsten Grauholm byder velkommen. Vi er
startet med en tur på kirkegården i henhold
til pkt. 8. Dagsorden godkendt. Referat
godkendt.
Revisionsprotokollatet er godkendt med følgende bemærkninger: Ad pkt. 14: Menighedsrådet er opmærksom på kassebeholdningens størrelse, der skyldes henlæggelse
til planlagt istandsættelse af kirkens blytag.
Arbejdet er igangsat og gennemført i 2017.
Kvartalsrapporten blev gennemgået. Der er
et ønske fra aktivitetsudvalget, om at der
ligger budget/regnskab ved hvert arrangement.
Vi arbejder videre med at få fat på en udefrakommende ordstyrer, der kan føre os
igennem en visionsdag. Det vil sikkert blive i
foråret 2018. Kirsten kommer med forslag
til ordstyrere på næste møde.
Det aftales, at hvert udvalg fremover lægger referater i arkivet, og at man ellers følger mappestrukturen. Alt relevant materiale
skal arkiveres digitalt, også gerne ”Need-toknow / nice-to-know” så det næste menighedsråd ikke starter på bar bund.
Foredraget med Kurt Johansen var meget
interessant. Teaterstykket med Luther er
lige om hjørnet. Det bliver rigtigt godt. Broder Theodor kommer den 15. november. Vi
regner med en fyldt kirke. Næste møde er
den 9. januar 2018.
PostNord uddeler fra 2018 ikke længere
kirkebladet. Vi lægger hovederne i blød og
ser på forskellige omdelingsmuligheder til
næste møde.
Vi har set på gravsteder og anlæg af disse.
Som i andre dele af samfundet, er der også
udvikling på hvordan gravsteder anlægges.
Det er en naturlig udvikling at se andre former for anlæg.
Der er søgt om midler til at opsætte udvendig belysning på kirken fra SE-vækstpuljen.
Resten af våbenhuset indvendig kalkes sna-

Side 1 af 2

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

9
10

Markudvalget
Sognehusudvalget
Kirkeværge
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Kontaktperson
Fondsudvalget
Medarbejderne
Præsten
Slut på udvalg og poster
Meddelelser
Eventuelt
Lukket punkt
Personaleforhold

rest. De resterende duepigge vil blive monteret inden årsskiftet.
Bøgehækken ved præstegården/vejen er
blevet repareret.
Intet nyt.
Intet nyt.
Den gamle løvsuger er slidt op. Der er taget
2 tilbud hjem på en ny. Menighedsrådet
godkender, at der anskaffes en løvsuger til
kr. 55.000,- plus moms.
Der er medarbejdermøde 22.november kl.
9.00.
Omdøbes til ”Udvikling af Starup Præstegård”.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Intet nyt.
Lønforhandling.

Mødet slut kl.
Næste møde er torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset
(-hvor Eva L. Pedersen vælger sange)
Underskrifter:
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