Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag 1. november 2017 kl. 19.00
Deltagere:

Jonna, Karin, Thorkild, Maiko, Maja, Leo, Torben og John

Fraværende:

Kurt

Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

Menighedsrådsmøder:
Samarbejdsudvalg:

31/1-2018 i Nordborg

Forretningsudvalg:
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Enstemmigt godkendt
1. Formand, Leo
Valg af poster for det kommende kirkeår:
a) Valg af formand.
Leo enstemmigt valgt.
b) Valg af næstformand.
Jonna enstemmigt valgt.
c) Valg af 3 medlemmer til Kirke- og kirkegårdsudvalget. Jonna, Leo og John enstemmigt valgt.
d) Valg af kirkeværge.
Karin enstemmigt valgt.
e) Valg af kasserer.
John enstemmigt valgt.
f) Valg af sekretær.
John enstemmigt valgt.
g) Valg af kontaktperson.
Maja enstemmigt vedtaget.
h) Valg af bygningskyndig.
John Kronborg enstemmigt valgt.
i) Valg af underskriftberettiget.
John enstemmigt valgt.
j) Valg af medlemmer til forretningsudvalg Jonna, Leo og Karin enstemmigt valgt.
k) Valg af medlemmer til økonomiudvalg. John og Leo enstemmigt valgt.
l) Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg. Karin, Kurt og Thorkild enstemmigt valgt.
m) Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg. Jonna, Karin og Maja enstemmigt valgt.
n) Valg af medlemmer til gaveudvalg.
Jonna, Torben og Kurt enstemmigt valgt
o) Valg af medlemmer til Samarbejdsudvalg for de 5 Nordalsiske sogne. Leo og Karin
enstemmigt valgt
p) Valg af medlemmer til liturgiudvalg.
Præsten, organisten, Jonna og Maja enstemmigt
valgt
q) Valg af ansvarlig for skovene.
Leo enstemmigt valgt
r) Fastlæggelse af MR-møder i 2018.
Januar
mandag den 8. klokken 18.00
Februar
tirsdag den. 6. klokken 18.00
Marts
onsdag den 14.klokken 18.00
April
torsdag den 19. klokken 18.00
Maj
mandag den 14. klokken 18.00
Juni
tirsdag den 12. klokken 18.00
August
onsdag den 15. klokken 18.00
September
torsdag den 13. klokken 18.00
Oktober
mandag den 8. klokken 18.00
November
tirsdag den 20. klokken 18.00
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2. Næstformand, Jonna
a)
Kirkeindsamlinger i kirkeåret 2018
Liste over organisationer der blev besluttet at donere til findes på kirkens hjemmeside.
3. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Dobbelt signering af bilag til regnskabet. Se referat fra møde i DFR.
Enstemmigt vedtaget at vi ønsker dobbelt signering.
b)

Projektor og lærred i kirkeskibet.
Afventer vurdering af de sidste tilbud.
4. Præstegårdsudvalg, Karin Thorkild og Kurt
Intet til beslutning.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
Intet til beslutning.
6. Præsten
a)
Flytning af konfirmationsdato, gældende fra 2020. Se mail fra Maiko d. 20. okt.
Det blev besluttet af udsætte beslutningen til vi har en fastansat præst, som har gennemgået
et fuldt konfirmationsforløb.
b)
Kirkearrangementer i de kommende 2 måneder.
Intet til beslutning
7. Kirkeværge, Karin.
Sogneindsamling (Folkekirkens nødhjælp) d. 11. marts 2018
Det blev besluttet at vi ikke deltager i Sogneindsamlingen.
På hjemmesiden meddeler vi at vi ikke deltager. Der informeres også her om hvordan man kan yde
bidrag til Folkekirkens nødhjælp på anden måde.
8. Kontaktperson, Maja.
Intet til beslutning
9. Orientering
Formand, Leo.
a)
Stillingsopslag vedrørende præstestillingen
Stillingen opslås uændret i Præsteforeningen blad, fra 7. til 27. november. Der annonceres
ikke i KD
b)
Kørsel med maskiner m.v. Se 2 stk. vedhæftninger vedr. kørekort og truckcertifikat
Da vi ikke har brug for palleløfteren og ikke bruger den, skal Torben ikke erhverve
truckcertifikat.
c)
Vejkirker – har det vores interesse
Det har ikke vores interesse.
d)
Mindetavle ved kapellet. Blev drøftet på sidste MR-møde. Evt. messingskilt med henvisning?
Bliver placeret hos lokalhistorisk forening i Stevning. Der indrykkes en beskrivelse af historien i
lokalbladene.
Næstformand, Jonna.
Intet til orientering
Præsten,
Intet til orientering
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
DFR-møde den 23. oktober kl. 19.00
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) Tækning m.m. af konfirmandladen.
Flytning af varmepumpen mangler. Brolægning er sat i gang. Diget ned at vejen er rettet op.
b) Automatisk ringeanlæg. Status
Stadig ikke ok. Torben fører logbog over fejl.
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Præstegårdsudvalg, Karin Thorkild og Kurt
Intet til orientering.
Kirkeværge, Karin
Alterdugsprojekt i gang.
Kontaktperson, Maja.
Kommende møder
Intet til orientering
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
Mødedato skal fastlægges
Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna, Anne Marie og Maja.
Mødedato skal fastlægges
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet til info
Gaveudvalg, Jonna, Torben og Kurt.
Jonna kontakter Kitty for at få en liste over personer +85 år.
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Jonna.
a) Kirkestafet i Svenstrup d. 11. oktober klokken 17-18.
Forløb fint med et godt deltager antal. Peter Møller og Leo gjorde det virkelig fint.
Skovene, Leo
Intet til orientering
10. Evt.
Der afholdes Nytårstaffel for MR og frivillige omkring kirkearbejde.

Leo medbringer kager til mødet.

Side 3 af 3

