Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag den 13. september 2018 kl. 18.30
Deltagere:

Leo, Jonna ,Karin,Thorkild , Maiko, Torben

Fraværende: John, Maja
Ordstyrer:

Karin

Referent:

Leo

Menighedsrådsmøder 2018 :
Samarbejdsudvalg:

8. oktober, 20. november

24. oktober i Svenstrup

Forretningsudvalg : 1. okt., 13. nov., kl. 16.30
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a) Aftale om samarbejde mellem kirkegårdspersonale- se ref. fra SAM-møde d. 20. juni
Udsættes til næste MR-møde
2. Næstformand, Jonna
a) Evt. kurser.
Intet til beslutning.
3. Præsten. Maiko
a) Minikonfirmander- tilmelding og mulig medhjælp. Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. sept. p.t ingen
tilmeldte . Intet til beslutning.
b) Kommende arrangementer. Intet til beslutning
4. Økonomiudvalg, John og Leo.

Intet til beslutning

5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild

Intet til beslutning.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo. Intet til beslutning.
7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna.

Intet til beslutning.

Intet til beslutning.

9. Kirkeværge. Karin
a) ”Sognelæringsnetværket” var et kursusforløb for nogle år siden, med deltagelse af Karin, Mona og
Martha.
På MR -mødet d. 7. juni blev besluttet at diskutere emnet d. 13. sep. med deltagerne i kurset for at få
inspiration . Udsættes til senere tidspunkt.

10. Kontaktperson, Maja. Intet til beslutning.
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11. Orientering
Formand, Leo.
a) Fornyelse af jagtlejekontrakten i Øster Højst er blevet godkendt af PU . Orienterede, er godkendt.
b) Aktivitetsudvalget i Oksbøl inviterer d. 3. okt. til foredrag om afslutningen på 1. verdenskrig. Orient.
c) Benyttelse af MR´s maskiner og redskaber til privat brug. Har været drøftet med graver,- det er
tidligere vedtaget på MR-møde, at maskiner og materiel ikke må benyttes til privat brug, gælder stadig.
Næstformand, Jonna
Præsten. Maiko
a) Konfirmandindskrivning i august- hvor mange? Der er p.t. indskrevet 6 konfirmander
b) Tælling af deltagere ved kirkelige handlinger i Svenstrup. Start? Som konsekvens af massefald
skal der foretages tælling af kirkegængere ved gudstjenester. Start 1. sept. 2018- varighed 1 år.
Økonomiudvalg, John og Leo .
a) Aflåselig arkivskab- er det anskaffet ? Torben mangler at tage mål, samt at bestille.
b) Budgetsamråd d. 4. sept. Leo orienterede. Nogenlunde uændrede driftsbevillinger, dog med
regulering af driftsrammen grundet præstens skole/kirkearbejde. Der kommer brev ud fra provstiet ang.
gaver.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) Møde i udvalget d. 28. august .
Referat er udsendt til alle. Leo orienterede.

Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild. Intet til orientering.

Kirkeværge, Karin
a) Op-maling af mindestenen for 1. verdenskrig – status. Forventes at være i orden inden 11. nov.
Kontaktperson, Maja.
a) Opslag af stillingen som organist, samt opslag af stillingen som kirkesanger. Der blev rejst
spørgsmål om organist eller kirkesanger skal deltage ved konfirmandundervisning.
b) Kommende møder.
.
Liturgiudvalg. Maiko, Maja og Jonna Richard Nielsen stod for et arrangement for kirkeværter d. 28.
august. Det havde været en udbytterig aften for deltagerne.
Aktivitetsudvalg. Jonna, Karin, Maiko og Maja
a) Sommerfest i præstegårdshaven d. 17. august, - evaluering . Det havde fungeret godt med
pavillionen, - den skulle dog være åben i enderne . Aftenen forløb godt, annonceringen kunne have
været bedre. Næste år måske konfirmandindskrivning ca. en halv time før sommerfesten.
b) Udflugten for MR- medlemmer, ansatte, frivillige, samt for ægtefæller, d. 8. sep.,- evaluering. God
tur og pæne tilbagemeldinger.

Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben

Intet til orientering.

Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin

Gudstjenestetider på Nordals bør drøftes.
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Gaveudvalg, Jonna og Torben .

Retningslinier for gavepolitik skal snarest revideres.

Skovene, Leo
a) Udbedring af skovvej i Torup skov. Knust beton er blevet udlagt hvor vejen var ufarbar.
Leo var den 12. sept. på besigtigelse i plantagen i Øster Højst sammen med Kenneth Rubin

12. Evt.

Jonna medbringer kage til mødet.
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