Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag 07 juni 2018 kl. 18.30
Deltagere:

Karin, Maja, Leo, Jonna, Thorkild og John.

Fraværende:

Torben og Maiko

Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

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

20. juni i Oksbøl

Forretningsudvalg:

6. august alle dage kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a)
Intet til beslutning
2. Næstformand, Jonna
a)
Evt. kurser.
Intet til beslutning
3. Præsten, Maiko
a)
Ikke tilstede
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Budget 2018. Budgettet skal godkendes og afsendes elektronisk på dette møde.

Menighedsrådet har enstemmigt godkendt Svenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59266217,
Bidrag budget afleveret d. 07-06-2018 18.57
b)

EU´s persondataforordning 25. maj 2018. Køb af aflåseligt arkivskab eller andet. Andre tiltag?
Maiko og Torben skal have aflåselige arkivskabe. Karin taler med Kontorsyd om at de
kommer herud og hjælper med at udvælge de rigtige møbler.

5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
a)
Gravsteder som er udløbne / hhv ikke udløbne- men uden pasning. Præcisering i forhold til
ref. fra sidste MR-møde.
1. Hvis gravstedet er udløbet og der ikke ønske forlængelse fjernes gravsten og gravstedet
sløjfes.
2. Hvis gravstedet stadig har fredningstid, men der ikke foretages / ønskes pasning,
udlægges gravstedet i græs og gravstenen bliver stående.
b)

Gravminde registrering
Afventer udviklingsplanen.

c)

Pasning af udenoms-arealer.
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Vi besluttet enstemmigt at følge det rundsendte eksempel i store linjer. Robotklipperen flyttes
til præstegårdsplænen. Vi taler med Skov og Park om flytningen og indkøb af et hus. Leo
kontakter Skov og Park.
d)

Renovering af herskabsstolen
Vi besluttede at følge provstens anvisning om alligevel at få renoveret herskabsstolen.

7. Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Maiko og Maja
a) Det er aftalt at Maiko, Torben og Jonna styre opslag der skal på opslagstavlen ved øst
indgangen.

8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
a. Pinsegudstjeneste 2019.
Det er vores tur til at afholde gudstjeneste ved Nygaard.
b. Indbinding af et antal sangbøger.
Vi har 63 sangbøger der skal ombindes, og behov for 20 nye. Udgifter herfor vil blive ca.
20.000 kr. Vi besluttede at lade udvalget gå videre med dette indenfor prisrammen.
9. Kirkeværge, Karin.
a) De 3 deltagere på kurset ”sognelæringsnetværket”, vil gerne have møde med MR for at
komme videre i processen.
MR synes det er en god ide, og at gruppen skal arbejde videre, samtidig med at Maiko bliver
involveret. Diskuteres yderligere på MR den 13. september klokken 18.00
10. Kontaktperson, Maja.
a. Ansættelse af gravermedhjælper i perioden medio juli til 30. november.
Vi besluttede at sætte gang i processen med at få ansat Hans frem 30. november.
11. Orientering
Formand, Leo.
a)
De 3 vinkarafler, som MR har fået retur fra museet på Sønderborg slot.
Vi besluttede at indkøbe et skab de kan udstilles i. Jonna og Karin kigger på noget.
b)

Specialtilbud på kirkehistorisk bog (Se DAP 16. maj)
Vi indkøber 5 bøger via tlf. 74 62 46 83 John bestiller

Næstformand, Jonna.
Intet
Præsten, Maiko
Ikke tilstede
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
John orienterede om
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a)
Møde i udvalget 4. juni.
Referat udsendt og gennemgået
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til orientering
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering
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Kontaktperson, Maja.
a) Kommende møder
Intet til orientering
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
Jonna orienterede ud fra det udsendte referat.
Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna og Maja.
a) Udflugten for MR medlemmer, ansatte, frivillige samt ægtefæller /e.l. går til Ribe den 8.
september, afgang kl. 8.00 fra kirken.
b) Jonna orienterede om flere tiltag der er i gang.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a) Gravstenssikkerhed.
Ikke tilstede
Gaveudvalg, Jonna og Torben.
Julehjælp mm skal der tages fat på i september / oktober
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin.
a)
Møde d. 20. juni i Oksbøl. Dagsordenpunkter?
Intet ift. sidste gang
Skovene, Leo
Der skal plantes 14.000 grantræer i Øster Højst. Vil koste ca. 22.000 kr.
12. Evt.


Kirkesølv
Vi skal have taget billeder af kirkesølv og andet gammelt inventar.



Webmasters forslag til hjemmesiden.
Feedback på næste møde



Kager fremover.
Menighedsrådet betaler fremover.
Thorkild og John medbringer kager til mødet.
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