Referat fra menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.00
Deltagere:

Leo, Jonna , Karin, Maja, Maiko, Torben

Fraværende: John ,Thorkild
Ordstyrer:

Karin

Referent:

Leo

Menighedsrådsmøder 2018 24. april, 14. maj , 12. juni, 15. august, 13. september , 8. oktober,
20. november
Samarbejdsudvalg: 20. juni i Oksbøl
Forretningsudvalg :

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a) Mr- mødet I april skal gerne flyttes, idet John skal arbejdsmæssigt til udlandet i uge 16 , og der
skal startes på budget-19 på dette møde. Mulighed uge 15 eller 17.
Det blev aftalt, at næste MR- møde afholdes d. 24. april kl. 18.30.
2. Næstformand, Jonna
a) Koncert i Svenstrup kirke d. 24. juli kl. 19.
Eenstemmigt vedtaget . Jonna tager sig af det videre m.h.t. annoncering.
b) Kursus i 4 moduler ” Folkekirkens lederuddannnelse” Fra 11/ 4 på Folkehjem. Se DAP. 22/2.
Ingen deltagere fra Svenstrup.
c) Kursus ” Landsforeningen af menighedsråds rolle som arbejdsgiver”. Se DAP d. 12. februar.
Jonna, Karin og Maja deltager. Jonna foretager tilmelding.
d) Lokalt DAP- kursus. Kan der findes en dato i uge 15,- medbring kalender.
Enighed om at afholde det lokale DAP-kursus onsdag d. 25. april, kl. 19.00.
.
3. Økonomiudvalg, John og Leo.
a) Dobbelt signering af regnskabsbilag. Brugeraftaler skal underskrives.
Blanketter er underskrevet af John og Leo,- og de er afleveret til Arbejdernes Landsbank.
b) Regnskabet for 2017. Signe forelægger.
Regnskabet blev forelagt af Odin Møller og Signe Frank. Der var kun få opklarende spørgsmål.
Godkendt eenstemmigt og derefter afsendt som. Svenstrup Sogns Menighedsråd, regnskab 2017,
afleveret d. 14/3 2018, 18:31

4. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild

Intet til beslutning

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.

Intet til beslutning
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6. Præsten. Maiko
a ) Kirke –arrangementer i de kommende 2 måneder.
Forslag om 4 faste lørdage/år til dåbshandlinger. Datoener fastlægges på næste MR-møde.
Eenstemmigt vedtaget
b) Konfirmationen d. 25. marts. Person(er) til at sidde i våbenhuset under konfirmationen.
Jonna vil være tilstede i våbenhuset fra kl. 9.30, og vil blive afløst af Leo kl. 10.30
7. Kirkeværge. Karin

Intet til beslutning.

8. Kontaktperson, Maja.
a) Torbens 6. ferieuge i indeværende ferieår, - afholdelse eller udbetaling?
Eenstemmigt vedtaget, at der foretages udbetaling i år.

9. Orientering
Formand, Leo.
a) Provstesyn tirsdag d. 1. maj
John Kronborg er orienteret,- og kan deltage.
Leo, Torben samt Carsten Porskrog Rasmussen fra Sønderborg Museum har set på kirkegårdens
gravsten . Der vil være liste over gravminderegistreringer klar inden provstesynet
b) Mulighed/ risiko for lock-out fra 10. april.
Uorganiserede medarbejdere er ikke omfattet af lockoutvarsel. Torben er organiseret.
Maja skal undersøge om organisten er organiseret. Såfremt der bliver lockout skal MR-rådet formentlig
samles for at aftale nærmere ang. gudstjenester og evt. begravelser/bisættelser.
Næstformand, Jonna

.

Præsten. Maiko
a) Maiko skal på efteruddannelse i forbindelse med palmesøndag 2021. Evt. ændring af
komfirmationsdato. Drøftes og evt. besluttes.
Maiko foreslog ændring af konfirmationsdato i 2021 til enten St. Bededag ( fredag d. 30. april) eller Kr.
Himmelfartsdag ( torsdag d. 13. maj ) . Begge dage er der sammenfald med konfirmationer i
henholdsvis en kirke på Sydals samt i Oksbøl Kirke. Beslutning om dato træffes på næste MR-møde.
.
Økonomiudvalg, John og Leo .
a) Møde i DFR d. 26. februar. Kort orientering.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) Provstiudvalget har godkendt plan for kalkning af kirkeskibet. Nu afventer vi Stiftets accept.
Murermester adviseres om start d. 11. juni ( under forbehold af Stiftets godkendelse)
b ) Møde i udvalget d. 27. februar. Kort orientering.
c) John har fremskaffet konfirmandbilleder ( i alt 119 stk) , som kan ophænges i konfirmandstuen.
Drøftet om billederne skal ophænges på væggen i konfirmandstuen eller være indsat i mapper i
våbenhus og/eller konfirmandstuen. Overvejes nærmere.

Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild.

.
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Kirkeværge, Karin
Kontaktperson, Maja.
a) Kommende møder.
Der afholdes medarbejdermøde d. 21. marts .
Gravermedhjælper ansættes fra 1. juli.

Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna

Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Anne Marie og Maja.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Gaveudvalg, Jonna ogTorben .
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin

.

Skovene, Leo
10. Evt.

Karin medbragte kage til mødet.
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