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

Referat af ordinært menighedsrådsmøde nr. 6-2015
Onsdag den 26. august 2015 kl. 20.00 i Sognehuset.
Mødte: Jørgen Dahlmann, Jørgen Kappel Hansen, Per Flintrup, Kirsten Grauholm, Jakob Jepsen,
Niels Arne Jensen, Lone Jørgensen.
Afbud: Aksel Mathiesen, Eva Pedersen.
Sangvælger: Jakob Jepsen
1.
2.
3.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat
Kvartalsrapport
Nyt fra udvalgene

Formanden bød velkommen. Ingen bemærkninger.
Gennemgået og godkendt.
Aktivitetsudvalget: Som betaling til Musikskolen for
medvirken ved Carl Nielsen Koncerten den 9. juni i år
giver vi kr. 1.000,-, som er øremærket til musikinstrumenter.
Ekskursionsudvalget: Det var en rigtig dejlig tur til Dannevirke og vikingebyen i Slesvig. Tak til udvalget. Vi
glæder os til næste år.
Kirkeblad: Det nye blad er trykket og klar til omdeling i
næste uge.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er modtaget forespørgsel på, om græsstykket syd for P-pladsen må bruges til boldbane med fodboldmål. Da stykket bruges til
overflow-parkering, og stykket jævnligt græsslås af graveren, er det ikke formålstjenligt, at der opstilles objekter der. Der skrives til beboeren.
Vi har modtaget en klage over vedligeholdelsen af kirkegården. Det er en kombination af ferietid blandt personalet og vejrlig, der gør, at ukrudt har haft optimale
vækstbetingelser. Der kigges på plejeplanen.
Inden for 5 år skal præstegården have nyt stråtag, og
inden for 10 år skal bygningen med den gamle konfirmationsstue have nyt stråtag.
Markudvalget: Efter opmåling af marken øst for kirken,
viser det sig, at arealet er større end vi før har antaget.
Det betyder, at vi skal have et større beløb i erstatning
for regnvandsbassinet end først beregnet.
Sognehuset: Der er problemer med cigaretskodder ved
hoveddøren ved Sognehuset. Vi går i tænkeboks med
løsningsforslag.
Der er enighed om at igangsætte arbejdet med en døråbning fra baggangen til depotet.
Sognecafeen åbner på mandag.
Kirkeværge: Bente Jørgensen har udbedret forskellige
ting i kirken og i præstegården. Byggesagkyndig Claus
Andersen er gået i gang med oplæg til renovering af
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4.
5.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform

6.

Meddelelser

7.

Eventuelt

kirkens blytag.
Fondsudvalg: Intet nyt.
Kontaktperson: Vi har fået ros fra en kirkesangerafløser
for et fantastisk kirkerum at synge i.
Forslag om opsætning af hjertestarter ved Sognehuset
er lidt mere svært en som så. Der skal uddannelse til,
og det koster en sum hvert år til vedligeholdelse. Vi siger nej tak til en hjertestarter for øjeblikket, men vi kan
altid tage det op på et senere tidspunkt.
Intet nyt.
Telefonløsningen fra Telia virker ikke alt for godt. Vi er
bundet af kontrakten i 2 år, og vi tager det op i god tid
inden kontrakten udløber i 2017.
Der er problemer med at der parkeres langs diget rundt
om kirkegården. Det er til gene for den øvrige trafik.
Der skal tyndes ud i nogle af træerne omkring præstegården. Dette gøres i januar 2016.
Stiftsmøde 4. september. Der er tilmeldt 6 personer.
Budgetsamrådsmøde den 27. august.
I forbindelse med tidligere biskop Niels Henrik Arendts
død sendes kr. 500,- til Læger Uden Grænser, såfremt
der er enighed om det på budgetsamrådsmødet.
Takkekort fra Gitte Frederiksen i anledning af hendes
runde fødselsdagen.
Regnskabsfører og Graver er i gang med at oprette PBStilmelding, så man kan betale regninger ad den vej.

Mødet slut kl. 22.15
Næste møde er onsdag den 23. september kl. 2015 kl. 19.00
(-hvor Aksel vælger sange)
Underskrifter:
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