Mødereferat af menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag 24 oktober 2019 kl. 18.30
Deltagere:

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

Fraværende:

Karin og Thorkild

Ordstyrer:

Maja

Referent:

John

Menighedsrådsmøder 2019 kl. 18.30: 28/11
Samarbejdsudvalg:

20. januar 2020 i Nordborg.

Forretningsudvalg kl. 16.30:

18. nov.

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Dagsorden godkendt
1. Formand, Leo
a)
Evt. kurser.
Pt ikke noget
2. Næstformand, Jonna
a)
Indsamling i kirkebøssen. Bør vi overgå til mobil-pay eller lignende?
Liturgiudvalget kommer med et oplæg til hvem der skal modtage indsamlingspengene.
Mobil-pay vil ikke kunne betale sig, da det koster ca. 50 kr. i gebyr pr. måned. Vi forsætter
som hidtil.
3. Præsten, Maiko
a)
Kommende arrangementer. Gudstjenesteliste.
Ny liste ventes klar i næste uge.
b)
Familiegudstjeneste, - i stedet for undervisning af minikonfirmander.
Vi besluttet at der næste år afholdes familiegudstjeneste /Messy Church i stedet for
minikonfirmand undervisning.
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a)
Budget 2020 – godkendelse. Frist for indsendelse er 15. november.

Menighedsrådet har enstemmigt godkendt det endelige budget.
Svenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59266217, Budget 2020, , Endelig budget afleveret d. 2310-2019 10:15

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
a)
Placering af kirkeskib og præstetavle.
Udsættes til næste møde.
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning
7. Aktivitetsudvalg, Karin, Jonna, Maiko og Maja
Det blev enstemmigt besluttet at der kun afholdes sogneudflugt hvert andet år. Det vil sige
næste gang er 2021.
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
a.
Intet til beslutning.
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9. Kirkeværge, Karin.
Intet til beslutning
10. Kontaktperson, Leo
Intet til beslutning

11. Orientering
Formand, Leo.
a)
I Jydske/Vestkysten. d. 13. okt., var en artikel, bl.a. om inhabilitet i Holbøl Sogn
John sender artiklen rundt på e-mail
b)

Ild i træstub i skoven, ca. 100 meter fra præstegården.
Maiko har haft kontakt til Friskolen og brandvæsnet for at iværksætte en oplysningskampagne.

c)

Evt. foredrag om Svenstrup klokker. Se mail fra 27. sept.
Umiddelbart har det ingen interesse.

d)

På næste MR-møde skal der foretages valg for det kommende år.
Det er vigtigt at alle møder op til næste møde den 28. november, da vi skal konstituere os for
det kommende år.

e)

Ganske kort om referat fra PU- møde d. 24. sept.
Leo orienterede om de vigtigste punkter.

f)

Ligeledes ganske kort om seneste nummer af Menighedsrådenes blad.
Der er flere gode artikler

g)

Overheadprojektor i kirken
Torben installerer Clickshare softwaren på PC i konfirmandstuen snarest mulig og underviser
Maiko i brugen af systemet oppe i kirken.

Næstformand, Jonna.
a)
Der er nogen som har henvendt vedr. julehjælp.
Præsten, Maiko
a)
Medhjælp ved plejehjemgudstjenester i Guderup.
Endnu har ingen meldt sig. Svært at finde nogen.
Økonomiudvalg, John og Leo
a)
Budget for 2019 – status efter afslutning af 3. kvartal.
Det ser stadig fornuftigt ud.
b)

Nyt provstekontor på adressen Østergade 19, 6400 Sønderborg tages snart i brug.
Flytter ind i denne uge

c)

Møde i DFR den 28. oktober. Der skal bl.a. vælges ny formand
Dagsorden gennemgået

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a)
Møde i udvalget 23. september.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til orientering
Kirkeværge, Karin
a)
Karin ikke tilstede
Kontaktperson, Leo.
a)
Leo skal til ERFA møde den 30. oktober i Sønderborg.
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Liturgiudvalg, Præst, Maja og Jonna
a)
Der bliver Luciaoptog i kirken den 8. december.
Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
a)
Årsafslutning for ansatte, frivillige og MR-medlemmer samt påhæng d. 21. nov. Kl. 18.00
Se det udsendte mødereferat.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a)
Orientering fra Messe Forum i Fredericia.
Orientering givet. En god messe der er et besøg værd.
b)
Praktikant
En virksomhedspraktikant begynder her i november måned.
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja.
a)
Intet til orientering.
Gaveudvalg, Jonna og Maja.
Jonna er tovholder på dem der skal have noget ifm julen
Skovene, Leo
D. 25. sept. var LVO til møde vedr. vådområdeprojekt omkring Arnå ved Øster Højst. Projektet
blev gennemgået af folk fra Tønder Kommune og Landbrugsstyrelsen. Der blev nedsat et
lodsejerudvalg på 5 personer, som sammen med Landbrugsstyrelsen, som skal værdi sætte
de berørte arealer. Alle udgifter ved projektet, også til landinspektør betales af Staten og EU.
Såfremt en lodsejer kommer til at afgive/ modtage jord, skal den pågældende afregne til
vurderingsprisen.
12. Evt.
a

Thorkild medbringer kager til mødet.
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