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

Referat af menighedsrådsmøde nr. 6-2016
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 20.00 i Sognehuset

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

Velkomst: Bemærkninger til
dagsorden og referat

2.
3.

Kvartalsrapport
Nyt fra udvalgene

Formanden bød velkommen til først møde efter sommerferien. Der er bemærkning til referat fra Jørgen
Kappel Hansen, som refereres her:
Referat nr. 5-2016
”Til arrangementet vi havde med Villads og Kim Sjøgren
i Kirken var der bagefter flere sognebørn, der efter lyste, at nogen fra menighedsrådet bød velkommen og
sagde tak for i aften. Det er noget, vi vil bestræbe os på
at blive bedre til fremover”. Jørgen Kappel Hansen præciserer at det er i Aktivitetsudvalgets regi denne opgave
ligger.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Aktivitetsudvalget: Foredrag med Anne Sofie og
Frederikke er blevet udsat. Der er sat info på hjemmesiden, men vi kunne ikke nå at rette kirkebladet.
Ekskursionsudvalget: Vi skal den 22. september kl.
16.00 til orgelbyggeri Markussen & Søn. Der kommer
invitationer ud med tilmeldingsfrist. Vi mødes kl. 15.15
ved Kirken og laver samkørsel.
Kirkebladet: Er lige kommet fra trykkeriet, og er ved at
blive sendt ud.
Kirke, kirkegård og præstegård: Der er ved at blive malet flere steder: Præstegård, sognehus, mandskabsbygningen og Kirken. Samtidig repareres de skader, der ved
malerarbejdet findes på bygningerne. Der er fundet et
hvepsebo i tagkonstruktionen på konfirmandstuen. Ved
fjernelse af hvepsene er der konstateret borebiller i træet. Vi får overslag hjem på arbejdet med at få dem fjernet.
Markudvalget: Udvalgets formand er i gang med problemet med overfladevand på P-pladsen. Skoven gennemgås her i efteråret med henblik på skovning/pleje.
Valgudvalget: - har været på kursus i afholdelse af menighedsrådsvalg. Vi skal have valgt 7 medlemmer til
menighedsrådets næste periode, som er 4 år. Der er
opstillingsmøde den 13. september, hvor der kan opstilles en valgliste. Der skal vælges 2 bemyndigede til at
modtage kandidatlisterne. Valgbestyrelsen indstiller Jørgen Dahlmann og Kirsten Grauholm. Menighedsrådet
godkender valget.
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4.

Nyt fra medarbejderne

5.

Præstens Platform

6.

Meddelelser

7.

Eventuelt

Kirkeværge: Spildevandspumpen til Sognehuset gik i
stykker og er blevet udskiftet. Der er lavet service på
sognehusets ventilationsanlæg. Der er kommet skilte på
P-pladsen. Taget på redskabsskurets nordside udskiftes.
Kontaktperson: En hilsen fra Jytte med tak for blomsten.
Vi har besøg af Jens Christensen, kirkebogsførende sekretær, som har skrevet et hæfte om kunstneren August Wilkens, der har udsmykket kirken. Jens vil donere
sit arbejde med hæftet til kirken. Jens sørger for trykning. De sættes til salg i våbenhuset til kr. 10,- stk.
Dette godkendes af menighedsrådet.
Ny bistandspræst indsættes den 20. november i Moltrup/Bjerning Kirker.
Konfirmanderne i år skal undervises fra kl. 14.00 til
15.30 om torsdagen. Det betyder, at vi kun kan modtage gæster til mindesamvær i Sognehuset om torsdagen,
hvis begravelsen/bisættelsen er senest kl. 10.00, og
mindesamværet kan være afsluttet kl. 13.30.
Indtil nu i år er der skudt 1.500 rågeunger i skoven.
Ugeavisen har henvendt sig for at tilbyde annoncering i
bladet.
Der er budgetsamrådsmøde i provstiet den 31. august.
Formand og næstformand deltager.
Den 11. december er der eventuelt indsættelse af ny
bistandspræst i Sdr. Starup Kirke.
Intet.

Mødet slut kl. 21.50
Næste møde er onsdag 21. september 2016 kl. 19.00
(-hvor Jørgen Dahlmann vælger sange)
Underskrifter:
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