Referat fra menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 23. april 2019 kl. 18.30
Deltagere:

Leo, Karin , Maja, Thorkild , Torben

Fraværende: Maiko, John , Jonna
Ordstyrer:

Karin

Referent:

Leo

Menighedsrådsmøder 2019 kl. 18.30: 15/5, 13/6, 13/8, 18/9, 24/10, 28/11.
Samarbejdsudvalg:

25. juni 2019 i Havnbjerg

Forretningsudvalg kl. 16.30 :
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a) Evt. kurser.
.

Intet til beslutning

2. Næstformand, Jonna
a) Sommerfest 2019 .Eenstemmigt vedtaget, at Richard Nielsen står for musikken. Udgift 2500 kr.
b) Offentliggørelse af af navne på årets konfirmander i E Svenstruppe og Rundt om Stevning.
Punktet udsættes og tages op på et MR-møde, hvor præsten er tilstede.
3. Præsten. Maiko
a) Kommende arrangementer
4. Økonomiudvalg, John og Leo.

Intet til beslutning, præst ikke tilstede
Intet til beslutning

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.

6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild

Intet til beslutning

7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
9. Kirkeværge. Karin

10. Kontaktperson, Leo

Intet til beslutning

Intet til beslutning
Intet til beslutning

Intet til beslutning

Intet til beslutning

11. Orientering
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Formand, Leo.
a) Donation til julehjælp e.l. fra Lions Club, Nørherred MR har modtaget 2500 kr til julehjælp o.l.
b) ” Sikker post- til og fra borgere via NemID ”. Se DAP d. 17. april Vi skal være opmærksomme på
at post skal sendes sikkert, såfremt besked eller brev indeholder personfølsomme oplysninger.
Næstformand, Jonna
a) Sognecafé
Filmaften er aflyst den 25. april
b) Koncert i kirken med Lars Ole Mathiasen og andre , muligvis d. 23. juli . Datoen er reserveret.
Præsten. Maiko

Præst ikke tilstede

Økonomiudvalg, John og Leo
a) Budget 2020 , indefrysning af feriepenge i forbindelse med ny ferielov. Indefrysning af feriepenge
forventes at beløbe sig til ca 40.000 kr. pr. heltidsansat.
b) Budgetseminar i Ulkebøl d. 2. april . Vi skal være opmærksomme på, at større arbejder skal
sættes ind som ”Bilag 5 ” , når budget skal afleveres.
c) Pensionsforpligttelse for tidligere tjenestemandsansatte funktionærer . Det forventes, at
Kirkeministeriet laver en fælles løsning. Financiering er vist ikke helt afklaret.
d) Regnskabet for kalkning af kirkeskibet er afsluttet. Projekt samt regnskab er afsluttet.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a) Ledningsbrud på vandrør under toiletter i kapelbygning . Måske delvis dækning via forsikring.
Udgifter til håndværkere beløber sig til ca 31.400 kr. Derudover er der udgifter til ekstra vandforbrug.
b) Det årlige syn d. 27. april kl. 9.00 . Inventarlister m.v. Diæter for deltagelse i synet er 461 kr
Starttidspunktet blev ændret til kl. 08.00, dato uændret .
c) Projektor og lærred er sat op i kirken Vi kan se på opsætningen ved det årlige syn.
d) Ny præstetavle er modtaget. Regning mangler p.t. , men det har været ret billigt.
.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild

Intet til orientering
.

Kirkeværge, Karin
a) Ny alterdug er ved at blive lavet. Jytte Schink er i gang med den nye alterdug.

Kontaktperson, Leo.
a) Erfa-møde for kontaktpersoner d. 4. april i Oksbøl . Orientering om mødet.

Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna

Orientering om udvalgsmødet den 10. april.

Aktivitetsudvalg. Jonna, Karin, Maiko og Maja
a ) Orientering om udvalgsmødet den 10. april.
.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben

Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
Gaveudvalg, Jonna og Maja .

Intet til orientering

Intet til orientering

Intet til orientering

Skovene, Leo
a) Brændeskovning Skovning lidt mindre end budgetteret
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b) Træ-målinger foretages 2 steder i skovene til brug for Danmarks statistik. Københavns Universitet
har oplyst, at der bliver foretaget 2 feltmålinger i perioden 6. maj til 18. okt i år. Den præcise lokalitet
kender vi ikke. Tidligere i år har Danmarks Statistik bedt om , og fået oplysninger vedr. hugstmængder
og nyplantninger i 2018.
12. Evt.
Leo medbringer kage til mødet.
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