Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag 13 juni 2019 kl. 18.30
Deltagere:

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

Fraværende:

Jonna

Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

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

Udsat til august 2019 i Havnbjerg.

Forretningsudvalg kl. 16.30:

6. august, 12. september, 17. oktober og 18. nov

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a)
Evt. kurser.
Ingen ønsker at deltage i de udbudte kurser.
b)

Landemode d. 6. september i Haderslev.
Sidste tilmelding den 23. august

c)

Kirstine Hansen mindelegat. Fundats ændring.
MR vedtog enstemmigt at ændre fundatsen iht. det fremsendte forslag.

2. Næstformand, Jonna
a)
Indlæg til E´Svenstruppe og Rundt om Stevning. Hvem gør hvad?
Præsten står for indsendelse af indlæg til bladene. Øvrige MR bedes sende info der skal i
bladene til præsten.
3. Præsten, Maiko
a)
Skal vi støtte friskolen ved at lade dem stå for en kagebod ved arrangementer?
MR vedtog enstemmigt at overlade kageboden til Friskolen, så de på den måde får lidt ekstra
indtægter.
b)

Ny telefon til præsten
MR vedtog enstemmigt at præsten kan købe en ny mobiltelefon med en beløbsramme på ca.
3000,-kr.

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Bilag 5. 1. Understrygning af kirketag:30.000 kr. 2. Kalkning af kirke udvendig: 40.000 kr.
MR vedtog enstemmigt bilag 5 ønsker.
Bilag 6. Ingen anlægsønsker for 2020
b)

Budget 2020. Budget skal godkendes og afleveres.

Menighedsrådet har enstemmigt godkendt Svenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
59266217, Bidrag budget afleveret d. 13-06-2019 kl 19.48
c)

Graveren får undtagelsesvis udbetalt sine ferie-fridage (5 dage) for 2019/2020
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d)

Evt. indkøb af hækkeklipper.
MR besluttede at indkøbe en ny hækkeklipper iht. tilbud. I alt 5750 kr. De 2 gamle forsøges at
indgå i en byttehandel.

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
a)
Det årlige syn d. 27. april. Fastsættelse af dato for fortsættelse af syn på præstegården.
Torsdag den 27. juni klokken 16.30. Karin, Leo og Kronborg deltager.
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning.
7. Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Maiko og Maja
a)
Sommerfesten i præstegårdshaven den 30. august klokken 17.00.
Richard Nielsen kommer og spiller. Aktivitetsudvalget udsender en liste over hvem der laver
hvad.
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
a.
Intet til beslutning
9. Kirkeværge, Karin.
a)
Intet til beslutning
10. Kontaktperson, Leo
a.
Intet til beslutning
11. Orientering
Formand, Leo.
a)
Intet til orientering
Næstformand, Jonna.
a)
Ikke tilstede
Præsten, Maiko
a)
Evaluering af pinsegudstjenesten
Gudstjenesten forløb fint med pænt deltagerantal. Vi blev nødt til at rykke ind på grund af
vejret. Alt i alt et fint arrangement.
Økonomiudvalg, John og Leo
a) Budget 2019.
Det ser stadig fornuftigt ud. Ingen røde lamper der blinker.
b)
Q1 rapporten er godkendt af PU
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a)
Kirkegårdskonsulentens besøg 29. maj ang. Udviklingsplan for kirkegården
Kort orientering om hvilke emner der blev drøftet. Der arbejdes videre med input i udvalget.
b)

Projektor og lærred er sat op i kirken. Har vi fået et farvekort.
Vi har fået et farvekort. Vi vælger en farve og bestiller herefter et folie.

c)

Stråtag på præstegården.
PU of Stiftet har godkendt den indsendte ansøgning om at vi kan igangsætte arbejde med at
udskifte den sydøstlige del af stråtaget.

d)

Stendiget.
John rykker Arkil for at høre hvordan de forholder sig til det delvis ødelagte stendige.
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Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til orientering.
Kirkeværge, Karin
a) Maling af kirkens vinduer.
Arbejdet nærmer sig sin afslutning.
b) Rengøring i diverse bygninger.
Der er aftalt en rengøringsplan med Susanne.
Kontaktperson, Leo.
a)
Intet til orientering
Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
a) Intet til orientering
Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
a) Intet til orientering
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a) Intet til orientering
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja.
a)
Mødet er udsat til august
Gaveudvalg, Jonna og Torben.
Intet
Skovene, Leo
Intet til orientering
12. Evt.

Karin medbringer kager til mødet.
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