Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Mandag 14 maj 2018 kl. 18.00
Deltagere:

Karin, Maiko, Maja, Leo, Torben, Jonna, Thorkild og John.
Provsten deltog under pkt. 1a og 1b

Fraværende:
Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

Menighedsrådsmøder: 7. juni, 15. august, 13. september, 8. oktober og 20. november
Samarbejdsudvalg:

20. juni i Oksbøl

Forretningsudvalg:

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

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a)
Provst Anne Margrethe Hvass vil deltage og orientere om muligheder/begrænsninger vedr.
50/50% præstestillingen.
Vi havde en lang diskussion af emnet. Maiko træder ind i aktivitetsudvalget. Arbejde videre
med evt. præstesekretærhjælp.
b)
Krav til kommende undervisning af minikonfirmander.
Det er MR og præstens fællesansvar for at undervisningen gennemføres. Maiko skal gerne
have en frivillig hjælper til at hjælpe med det praktiske.
c)
Dato for næste MR møde
Næste MR møde torsdag den 7. juni klokken 18.30. Ændret fra 12. juni.
2. Næstformand, Jonna
a)
Evt. kurser.
Intet til beslutning
3. Præsten, Maiko
a)
Maiko har brug for hjælp til flytning af møbler. Leo kigger fordi og vurderer hvad der skal til
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Budget 2018. Der er kommet regnskabstal for 1. kvartal, men tallene er temmelig misvisende.
Kvartalsrapporten gennemgået kort. Det ser fint ud.
b)
EU´s persondataforordning 25. maj 2018. Der skal foretages ”genautorisation”. Se DAP d. 4.
maj.
Vi gennemførte ”Gen-autorisation” på den hjemmesiden derfor.
5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
a)
Gravsteder som er udløbne. Beslutning om forretningsgang.
Vi besluttede at følge bestemmelserne vedtægterne. Det vil sige at gravstedet udlægges til
græs, men stenen bliver stående.
b)
Løvsugeren
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Vi besluttede at der ved næste rep. af løvsugeren skal motoren skiftes (10.000 kr ex moms og
arbejdsløn).
c)

Renovering af herskabsstolen
Vi besluttede enstemmigt at tage renovering af herskabsstolen ud af projektet.Dette meddeles
til PU af John.

7. Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Maiko og Maja
a) Udflugt for MR-medlemmer og ansatte. Evt. beslutning om dato og destination.
Den 8. september blev fastsat. Der overvejes stadig hvor turen skal gå hen.
b) Maiko indtræder i udvalget.

8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet til beslutning
9. Kirkeværge, Karin.
Gravbøger kan måske afsluttes.
Gravbøgerne er afsluttet og skal underskrives af provsten. Herefter lægges de i den
brandsikre boks. Er afleveret til provsten d.d.
10. Kontaktperson, Maja.
Den 9.9 kommer hornblæserne, Koster 1500 kr.
Andre musikarrangementer under planlægning. Økonomien ligger indefor hvad der er
acceptabelt.
John taler med Alsmi, Bjarne Madsen, om at få Hans ansat efter 13 ugers prøveperioeden
frem til 1. december.

11. Orientering
Formand, Leo.
a)
Provstesyn tirsdag d. 1. maj.
Leo orienterede om større punkter der blev påpeget under synet. Rapport fra PU endnu ikke
modtaget
b)

Gravminde registrering
Tages ifm udviklingsplanen.

c)

Provstiudvalgets sammensætning efter omvalget.
Vi fik præsenteret valgresultatet og navnene.

Næstformand, Jonna.
Intet
Præsten, Maiko
Intet
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
Budget 2019. Bidrag skal inden MR mødet sendes til John.
Oplægget blev justeret så vi regner med et budget underskud på ca 15.000 der tages af de
frie midler.
John og leo vil planlægges at mødes med DFR inden næste MR hvor budgettet skal
afleveres.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) PU har godkendt plan for kalkning af kirkeskibet. Vi afventer stadig stiftets accept.
Intet nyt
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b) Møde i udvalget den 8. maj.
Referat udsendt.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet nyt
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering

Kontaktperson, Maja.
a) Kommende møder
Der er afholdt personalemøde 14.maj 2018. Alle trives.
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
Intet til orientering.
Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna og Maja.
Maiko indtræder i udvalget.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet.
Gaveudvalg, Jonna og Torben.
Der skrives i lokalblade at kirken gerne vil betænke 90 og 100 års fødselarer og at man kan
henvende sig til MR når man er bekendt med en kommende fødselar.
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin.
a)
Møde d. 20. juni i Oksbøl. Dagsordenpunkter?
 Præstesekretær timer hos et andet sogn.
Skovene, Leo
Intet
12. Evt.
Thorkild medbringer kager til mødet.
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