Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 14. januar 2019 kl. 18.30
Deltagere:

Leo, John, Jonna, Maiko, Karin, Maja, Torben

Afbud: Thorkild
Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

Næste menighedsrådsmøde:

19. februar kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

20. januar 2020 kl. 19.00 i Nordborg

Forretningsudvalg:

12 februar kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Enstemmigt godkendt.
1. Formand, Leo
a)
Vedtægt for skole/kirke-samarbejdet i Aabenraa og Sønderborg provsti (DAP 20 dec.)
Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.
b)

Skal vi markere 100 året for genforeningen? Hvad laver lokalhistorisk forening / skolerne?
John taler med lokalhistorisk forening. Maja taler med skolen.
Den 14. juni vil være en passende dato for et eller andet.

c)

Ny orgelstemme. Tilbud fra M&S
Vi besluttede enstemmigt at gå videre med projektet. John sender materiale til PU.

d)

Kurser? Valgkursus d. 12. marts i Aabenraa
Der er MR møde den 12. Derfor flyttes MR mødet til den 11. marts, så valgbestyrelsen kan
deltage i valgkurset.

2. Næstformand, Jonna
a)
Kollektliste for 2020
Listen godkendes på næste MR-møde i februar.
3. Præsten. Maiko
a) Kommende arrangementer.
Intet til beslutning. Fastelavn diskuteres på næste liturgiudvalgsmøde.
b) Familiegudstjeneste. Opfølgning fra sidste møde
Maja og John er interesseret i at assistere. Arrangementet afvikles i efteråret. Dato fastsættes
på juni MR-mødet
c) Bryllupsarrangementer – fastsættelse af regler
Intet besluttet. Vi vil tage det op på SAM mødet den 20 med de andre nordalsiske sogne.
d) ”Fyraftensstilhed”
Enstemmigt vedtaget at kirke og konfirmandlade, i MR regi, kan bruges hertil.
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
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a)

Lysglobe ved alteret. http://www.kirkemester.dk/shop/lysglober-jern-messing-9c1.html
Intet besluttet. Udsættes

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

Godkendelse af udviklingsplanen
Planen blev godkendt og underskrevet. John indsender den til PU for godkendelse
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet til beslutning
7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna, Maiko og Maja
Intet til beslutning
8. Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna.
Intet til beslutning
9. Kirkeværge. Karin
Intet til beslutning
10. Kontaktperson, Leo
a) Intet til beslutning

11. Orientering
Formand, Leo.
a)

Placering af modelskib i kirken
Placeret lidt længere bagudrettet hen mod orgelet. Tages op på KIKU mødet i morgen

b)

Rengøring fremadrettet – Cornelia 4 timer / uge.
Torben står for rengøring af kapel

c)

MR-valg i 2020, orienteringsmøde 12. maj. 15. september valgforsamling. Tid til at finde
kandidater.
Alle bedes overveje om der er kandidater.

d)

Ringning d. 15. juni, kl. 12.00 – 12.05 i anledning af genforeningen i 1920.
Torben sørger for at der er ringning

e)

Befordringsregler for vikarer – provsti-beslutning 26. nov. 2019. Forslag fra Odin Møller.
Leo orienterede om reglerne.

f)

Rotteproblemer i konfirmandlade og det sorte skur
Der arbejdes videre med rottebekæmpelse.

g)

”Grønne” kirker
Leo læste op af et skrift fra biskoppen

Næstformand, Jonna
a) Hvordan gik det med julehjælpen?
9 ansøgere blev tilgodeset. Flere positive tilbagemeldinger.
Præsten. Maiko
a)
Intet til orientering
Økonomiudvalg, John og Leo
a) Endelig ligning 2020
John orienterede
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b) Falske e-mails om ophavsret
Vi skal være opmærksomme på mistænkelige e-mails
c) Hvordan ser regnskabet foreløbigt ud for 2019
Det ser fornuftigt ud.
d) Budget 2021
Vi kan så småt overveje hvad vi skal have med på budget 2021

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a)

Nye låger ved kapel og urnelunden.
Behandles på KIKU møde i morgen

b)

Klokketårn. Udskiftning af taget
Projektet er i gang ved Kronborg

Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a)
Facaderenovering af præstegården.
Projektet er i gang ved Kronborg
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering
Kontaktperson, Leo.
a) Leif Gaul er startet i fleksjob fra 1. dec.
Han fungerer godt i jobbet
b)
Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet til orientering
Aktivitetsudvalg. Jonna, Maiko, Karin og Maja.
a) Intet til orientering
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet til orientering
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Karin
Dagsorden udsendt for mødet næste uge
Gaveudvalg, Jonna og Maja

Skovene, Leo
Leo orienterede om nyt fra skovene. Der er fundet Typograf biller. Leo tager aktion og ved hvad der
skal gøres.
12. Evt.

Torben medbringer kage til mødet.
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