Dagsorden til menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Mandag den 8. oktober 2018 kl. 18.00
Deltagere:

Leo , Jonna ,Karin , Thorkild , Torben

Fraværende: John, Maja, Maiko,
Ordstyrer:

Karin

Referent:

Leo

Menighedsrådsmøder 2018 :

20. november

Samarbejdsudvalg:

24. oktober i Svenstrup

Forretningsudvalg :

13. nov., kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde. Godkendt. Mødet startede med et lukket punkt vedr. vedligehold
af gravsted.
1. Formand, Leo
a) Aftale om samarbejde mellem kirkegårdspersonale- se ref. fra SAM-møde d. 20. juni .
Udsat fra sept.- mødet . Menighedsrådet går ikke ind for anvendelse af ”entreprenørmodel”.
Menighedsrådet ønsker gensidig bytte af medarbejdere, når der er behov.
2. Næstformand, Jonna
a) Evt. kurser. Torben er interesseret i at deltage i et lederkursus i Odense. Kurset består af syv
moduler, hver bestående af 2 dage. Start 8. januar . Slutdag 10. april. MR besluttede énstemmigt at
Torben kan deltage.
b) Indsamlingsliste for hele kirkeåret 2019. I adventstiden samles ind til fordel for Den Grønlandske
Bibelsag. Mellem jul og nytår samles ind til fordel for Børnesagens Fællesråd. På MR-møde i nov. tages
beslutning for resten af kirkeåret.
c) Gudstjenesteformen fortsætter som hidtil, dog B- ritual ved høstgudstjenesten samt engang i
påsken. Énstemmigt vedtaget.
d) Sogneudflugt i 2019 ? En årlig udflugt for alle interesserede i sognet anses for en god idè, som der
kan arbejdes videre med.
3. Præsten. Maiko
a) Kommende arrangementer

Intet. ( Maiko var fraværende. )

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a) Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017 . Behandlet og underskrevet af de tilstedeværende.
b) Budget for 2019 Budgettet, som af provstiudvalget blev fremlagt på budgetsamrådsmødet d. 4.
sept. 2018 blev ènstemmigt godkendt .
5. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
6. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Jonna og Leo.
a) Præstetavle og modelskib i våbenhuset. Bestilling af ny præstetavle. Evt. en anden placering af
modelskibet. Udsættes til næste møde grundet flere fraværende.
7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
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8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna.
9. Kirkeværge. Karin
a) Beslutning om, hvor gudstjenester skal afholdes når kirken skal lukkes en del af januar måned i
forbindelse med kalkning af kirkeskibet. Eenstemmigt besluttet at afholde gudstj. i Stevning Kulturhus.
b) Er der stemning for deltagelse vedr. indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp i marts måned?
Eenstemmigt besluttet ikke at deltage i marts 2019.
10. Kontaktperson, Maja.

11. Orientering
Formand, Leo.
Næstformand, Jonna
a) Ansøgninger til julehjælp- deadline d. 15. nov. Ansøgninger sendes til Maiko, som derefter
videresender til Jonna. Der er p. t. kommet 2 ansøgninger om julehjælp.
b) Salmesangsaften. Plan om salmesangsaften på Nordals er foreløbig skrinlagt.
Præsten. Maiko
Økonomiudvalg, John og Leo .
.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Jonna og Leo.
a) Møde i udvalget d. 27. september . Referat er udsendt til alle . Leo orienterede om status for
Renovering af herskabsstolen, understrygning af kirketaget, maling af klokketårnet, tækning af
præstegårdens østside mod syd, dræn ved konfirmandladen
b) Åbent hus i konfirmandstuen i anledning af gl. konfirmandbilleder er kommet op på væggene. Det
overlades til John at finde dato.
.

Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild. .

Kirkeværge, Karin
a) Op-maling af mindestenen for 1. verdenskrig – status. Maler har lovet at være færdig inden 11. nov
Kontaktperson, Maja.
a) Opslag af stillingen som organist, samt opslag af stillingen som kirkesanger. Intet nyt
b) Kommende møder. Intet nyt
.

Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna Køb af salmebøger er billigst i Nordborg, hvor de bestilles.
Aktivitetsudvalg. Jonna, Karin, Maiko og Maja. Jonna orienterede fra sidste møde, bl.a. filmaften,
sognecáfe, ingen minikonfirmander tilmeldt.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben Venter på MUS-samtale.

Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin Der indhentes dagsordenspunkter til det kommende
møde.
Gaveudvalg, Jonna og Torben .
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Skovene, Leo

12. Evt.

Karin medbringer kage til mødet.
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