Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag 24 april 2018 kl. 18.00
Deltagere:

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

Fraværende:
Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

Menighedsrådsmøder: 14. maj, 12. juni, 15. august, 13. september, 8. oktober og 20. november
Samarbejdsudvalg:

20. juni i Oksbøl

Forretningsudvalg:

7. maj, 4. juni, 6. august alle dage kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Pkt. 6 c tilføjet
1. Formand, Leo
a)
3 vin karafler er på et tidspunkt afleveret til museet på Sønderborg slot. MR har modtaget mail
samt vedhæftede billeder fra Hanne Smedemark. Vi skal tage stilling til om karaflerne skal
tilbage til Svenstrup kirke eller overdrages til museet.
Vi besluttede enstemmigt at hjemtage karaflerne.
2. Næstformand, Jonna
a)
Ønske om et møde med provsten for at afstemme holdninger / ønsker til 50/50%
præstestillingen.
Vi besluttede at taget emnet op ifm. provstesynet, for at fastsætte en dato.
b)

Holdning til eventuelle ønsker om at få billeder af brudepar, konfirmander eller døbte børn i
lokalbladene og kirkens facebookside.
Det er fint hvis brudepar, døbte osv. giver tilladelse til det.

3. Præsten, Maiko
a)
Konfirmationsdato i 2021, generelt i årene fremover.
Vi besluttede enstemmigt at afholde konfirmation Bededag i 2021. Generelt fremover
besluttede vi, 4 stemmer mod 3, at vi afholder konfirmation Bededag.
b)
Krav om undervisning af minikonfirmander, hvorledes kan det bedst udmøntes?
Vi besluttede at tage emnet op med provsten, da der skal følge midler med til en underviser.
Emnet taget op ifm. med provstesynet
c)
Fastsættelse af datoer, hvor der tilbydes lørdags- dåbshandlinger. Én lørdag pr. kvartal.
Datoer er fastsat til 25. august, 24. november, 2. februar og 4. maj.
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
Intet til beslutning
5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
a)
Konfirmandbilleder. Det videre forløb.
Vi besluttede at indkøbe rammer til billeder som skal ophænges i konfirmandladen
b)
Gravsteder som er udløbne. Beslutning om forretningsgang.
Vi besluttede at følge bestemmelserne vedtægterne.
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c)
7.

8.
9.
10.

Sti mellem kirke og præstegård
Vi besluttede os at anvendes tilbud fra Bjarnes Have & anlæg
Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Anne Marie og Maja
a) Udflugt for MR-medlemmer, ansatte og frivillige medhjælpere, d. 11. august. Er der stemning
for det?
Der er stemning for en udflugt. Dato fastsættes senere
b) Sommerfest i præstegårdshaven d. 17. august kl. 17.00 til 20.00. Er det OK?
Det er ok.
Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet til beslutning
Kirkeværge, Karin.
Intet til beslutning
Kontaktperson, Maja.
Gravemedhjælper ansat i indtil videre 13 uger.
Intet til beslutning

11. Orientering
Formand, Leo.
a)
Provstesyn tirsdag d. 1. maj.
Jonna sørger for forplejning.
b)

Gravminde registrering
Materialet er klar til diskussion med provsten den 1. maj.

c)

Mulighed / risiko for lockout i den kommende tid.
Vi afventer og ser hvad der sker
Næstformand, Jonna.
Annoncering af koncert d. 24. juli i kirken
Er på kirkens hjemmeside
Præsten, Maiko
Maiko viste materiale som hun har modtaget, fra FDF, om familieaktiviteter.
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
Budget 2019
John sender oplæg rundt, så alle MR kan justere tallene for deres ansvarsområder
b)
Lokalt DAP kursus d. 25. april kl. 19.00
c)

Orientering om nyt IT-system (Se DAP d. 16. april)

d)

EU´s persondataforordning 25. maj 2018
Der blev orienteret og John udsender notat fra DAP

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) PU har godkendt plan for kalkning af kirkeskibet. Vi afventer stadig stiftets accept.
Afventer stadig svar
b) Møde i udvalget den 4. april
Referat udsendt
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til orientering
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering
Kontaktperson, Maja.
a) Kommende møder
Møder forestår med Torben og Hans samt Frederik.
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
Referat udsendt.
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Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna, Anne Marie og Maja.
Arbejder med at få mere struktur på aktiviteter
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet til orientering
Gaveudvalg, Jonna og Torben.
Intet pt
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin.
Intet pt
Skovene, Leo
Intet pt
12. Evt.
Maja ønsker musik ifm høstgudstjeneste, 11 november
Maja medbringer kager til mødet.
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