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

Dagsorden til menighedsrådsmøde nr. 8-2016
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.00 i Sognehuset

Mødte: Jørgen Dahlmann, Jørgen Kappel Hansen, Kirsten Grauholm, Lone Jørgensen, Niels Arne
Jensen, Eva L. Pedersen. Per Flintrup møder kl. 19.30 under punkt 3.
Afbud: Aksel Mathiesen, Jakob Jepsen.
Sangvælger: Kirsten Grauholm
1.

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.
3.

Kvartalsrapport
Fordeling af indsamling fra kirkebøssen i 2017

4.

Nyt fra udvalgene

Formanden bød velkommen til oktober mødet. Der var
bemærkninger til referatet fra sidst: punkt 4. Nyt fra
udvalgene: Valgudvalget. Navnet på et menighedsrådsmedlem er stavet forkert. Det rigtige er Hans-Carl Enevoldsen.
Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.
Januar/februar: Møltrup Optagelseshjem
Marts/april: Dansk Balkan Mission
Maj/juni: Kirkens Korshær
Juli/august: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke
September/oktober: Det mellemkirkelige Arbejde
November/december: Promissio
Aktivitetsudvalg: Der er Wilckens år i 2017 her i Starup.
Anders Hartvig kommer 19. januar og fortæller om udgravningerne i forbindelse med anlæg af nyt regnvandsbassin.
Niels Arne Jensen ønsker at få en afløser som vagt i
Sognehuset ved konfirmationerne.
Ekskursionsudvalg: Intet nyt.
Kirkebladsudvalg: Nyt blad ventes fra tryk i denne uge.
Kirke, kirkegård og præstegård: Plejeplan for kirkegårdens afsnit A og B er gennemgået og godkendt med den
note, at der skal tilføjes et afsnit om vedligeholdelse af
historiske gravsten og fjernelse af gravsten fra nedlagte
gravsteder.
Der arbejdes på at få tilbud hjem på forskellige løsninger til at fjerne overfladevandet fra P-pladsen.
Markudvalg: Regnvandsbassinet er færdigt. Der er blevet hegnet ind mod Kirkens jord som aftalt. Det kan
konstateres, at bassinet ikke er hegnet mod syd, men
det er Provas, der afgør, hvordan de ønsker bassinet
hegnet ind.
Skovfogeden kommer i november måned, hvor skoven
gennemgås sammen med markudvalget.
Sognehuset: Intet nyt.
Valgudvalget: Mangler en enkelt underskrift, så er arbejdet med menighedsrådsvalget overstået.
Kirkeværge: Taget på kirken bliver lavet i perioden
marts til juli 2017. Det kan falde sammen med kalkning
af kirken. Det skal vi være opmærksomme på.
Kontaktperson: Der er personalemøde den 23. november.
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5.
6.
7.
8.

Nyt fra medarbejderne
Præstens Platform
Meddelelser
Eventuelt

Intet
Intet
Intet
Intet

nyt.
nyt.
nyt.
nyt.

Mødet slut kl. 20.30
Næste møde er den 17. november 2016 kl. 19.00 i konfirmandstuen for menighedsrådsmedlemmer, og kl. 20.00 for ægtefæller og afgående menighedsrådsmedlemmer i sognehuset.
Underskrifter:
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