Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag 15 august 2018 kl. 18.30
Deltagere:

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

Fraværende:
Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

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

24 oktober i Svenstrup

Forretningsudvalg:

4. sep., 1. okt., 13. nov. alle dage kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Pkt 1 under Evt. tilføjet.
1. Formand, Leo
a)
Fornyelse af jagtlejekontrakten i Øster Højst
Leo har lavet en ny kontrakt, som er accepteret af lejer. MR godkendte enstemmigt aftalen.
Aftalen sendes til PU for endelig godkendelse.
2. Næstformand, Jonna
a)
Evt. kurser.
Der lønkursus på Folkehjemmet den 2. oktober. Ingen deltager herfra
3. Præsten, Maiko
a)
Konfirmandindskrivning d. 19.8 ?
Intet til beslutning. Ingen forhåndskendskab til antal konfirmander.
b)

Gudstjenesteliste- videreformidling til graver og organist
Ajourført frem til Nytår. Maiko sender listen til John så den kan komme ind på hjemmesiden

c)

Minikonfirmander- tilmelding og mulig medhjælp
Præsten har lavet et fint program, som deles ud til 3. og 4. klasser på Friskolen og
Nørreskovsskolen. Når deltager antal er kendt skal der ansættes en medhjælper

d)

Kommende arrangementer
Intet til beslutning

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Webmasters forlag til ændring af hjemmesiden.
MR besluttede at bibeholde den nuværende form.
b)

Konsulentrunde i efteråret 2018 – har det interesse for os?
MR besluttede at vi ikke vil gøre brug af tilbuddet.

5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
1. Vi besluttede at indsende tækning af præstegårdsprojektet til PU for godkendelse.
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Baseret på de bedste indkomne tilbud og godkendelser. John sørger for at få en underskrevet
Honoraraftale fra Kronborg.
2. MR accepterede præstens ønske om ikke at få malet kælder og afslebet gulve ifm.
præsteskiftet
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
a)
Intet til beslutning.
7. Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Maiko og Maja
a)
Intet til beslutning
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
a. Salmerbøger. Gen- indbinding eller køb af nye bøger?
MR besluttede at indkøb 86 nye bøger.
b. Mail vedr. Messefald m.v. d. 10. juni 2018 (fra Kitty)
MR besluttede at Liturgiudvalget tager en snak med afløseren den 10. juni.
c.

Forebyggelse af messefald ved 09.00-tider / evt. ændring af kirketider til eftermiddag eller
aften.
Emnet blev diskuteret, men intet til beslutning.

9. Kirkeværge, Karin.
a) Intet til beslutning
10. Kontaktperson, Maja.
a. Opslag af stillingen som organist, samt opslag af stillingen som kirkesanger.
MR besluttede at slå begge stillinger op her i efteråret
John sender tidligere stillingsopslag til Maja og Jonna.
Målet er at få nogen ansat til omkring årsskiftet.
b. Afskedsreception for Frederik d. 19/8.
Intet til beslutning.
c.

Evt. ændringer vedr. rengøring i kirken.
MR besluttede enstemmigt at rengøring overgår til Dorte Nissen som også varetager
rengøring i konfirmandladen og præstekontoret.

11. Orientering
Formand, Leo.
a) Det store cedertræ er formentlig blevet fældet.
Er fældet den 13. august.
b) Aktivitetsudvalget i Oksbøl inviterer d. 3. oktober til foredrag om afslutningen på 1. verdenskrig
John sender annoncen til lokalbladene.
Næstformand, Jonna.
Leo/Jonna orienterede om 2 årig funktionsperiode for MR.
Præsten, Maiko
a) Gudstjenesteliste indtil jul
Er udsendt.
b) Nye naboer med rødder i andre lande
Der var almindelig enighed om at det ikke er noget vores sogn skal tage sig af. Der henvises
til Havnbjerg i første omgang.
c) Børnekonfirmandevent d. 27. okt. 2018
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Foregår i Sønderborg for hele provstiets minikonfirmander.
Økonomiudvalg, John og Leo
a) Indberetning vedr. Kopieringsaftalen
Er indberettet
b) Aflåselige arkivskabe (2 stk, - til præst og graver)
Præsten har fået et skab. Kan Torben bruge et lignende bestiller han det same ved Kontor
Syd.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) Møde i udvalget 9. august.
Orientering blev givet ud fra det udsendte møderef.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Renovering ifm præsteskiftet er afsluttet.
Kirkeværge, Karin
a) Op-maling af mindesten for 1. verdenskrig
Er sat i gang.
Kontaktperson, Maja.
a) Kommende møder
Ingen møder planlagt.
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna

Aktivitetsudvalg Præst, Karin, Jonna og Maja.
a) Sommerfest i præstegårdshaven d. 17. august, kl. 17
Teltet stilles op klokken 16.30 torsdag.
Ellers er alt på plads.
b) Udflugten for MR-medlemmer, ansatte, frivillige samt ægtefæller/ e.l går til Ribe d. 8. sep.
afgang kl. 8.00 fra kirken.
Jonna koordinerer og finder ud af hvor mange der deltager.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a) Gravstenssikkerhed. Sten som er i fare for at vælte. Forebyggelse.
Torben kontakter Ehlert og får ham til at lave opmåling på vor kirkegård
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin.
a) Kirkebogsføring- Havnbjerg betaler for at få det gjort udenbys – måske ikke det hele.
Præsten mener at hun kan varetage opgaven på egen hånd. Det vil sige den mulighed
forfølges ikke mere.
Gaveudvalg, Jonna og Torben.
Skovene, Leo
a) Udbedring af skovvej i Torup skov
b) I ref. fra sidste MR-møde står der, at der skal plantes 14.000 grantræer i Øster Højst. Det
rigtige tal er ca. 2400 planter.

12. Evt.
b) Pasnings anmodning af gravsted
Leo kontakter person som har anmodet
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c) Syn på varmepumper
Tages med på næste Kirkeudvalgsmøde.

Leo medbringer kager til mødet.
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