Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 19. februar 2019 kl. 18.30

1.

Deltagere:

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

Afbud:

Thorkild

Ordstyrer:

Karin

Referent:

John

Næste menighedsrådsmøde:

11. marts kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

21. september 2020 kl. 19.00 i Oksbøl

Forretningsudvalg:

03 marts og 7 april kl. 16.30

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Enstemmigt godkendt.
Formand, Leo
a)
Årligt syn. – fastsættelse af dato (sidste år var det den 27. april)
Den 30. april klokken 16.30 for alt undtagen præstegården
Husk inventarlister
2.

Næstformand, Jonna
a)
Kollektliste for 2020
Er lavet og slået op relevante steder. Maiko sender listen til John som får den på
hjemmesiden

3.

Præsten. Maiko
a) Kommende arrangementer.
Intet til beslutning.
b) Familiegudstjeneste. Opfølgning fra sidste møde
Dato fastsættes på juni møder.
c)

4.

5.

Bryllupsarrangementer – fastsættelse af regler
Leo tager punktet med til det kommende formandsmøde.

Økonomiudvalg, John og Leo.
a) Lysglobe ved alteret
Vi besluttet ikke at vi ikke vil anskaffe en lysglobe. Vi kan evt. taget punktet op ved en senere
lejlighed.
b)

Skal vi have et betalingskort i stedet for personlige udlæg. Og hvordan administrer vi det bedst?
Vi besluttede at anskaffe et VISA/Dankort. John sørger for det praktiske

c)

Skal vi støtte en bogudgivelse om ”Paragraf 5” i lokalhistorisk forening?
Vi besluttede at støtte projektet med 1.000 kr.

Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
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Intet til beslutning
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
Intet til beslutning
11. Orientering
Formand, Leo.
a)

Placering af modelskib i kirken
Placeret lidt længere bagudrettet hen mod orgelet.

b)

Valgkursus d. 12. marts i Aabenraa. Tilmeldt er Leo, Jonna og Karin.
Deltagere mødes 17.15 ved Jonna.

c)

MR-valg i 2020, orienteringsmøde 12. maj. 15. september valgforsamling. Tid til at finde
kandidater.
Vi vil lave en flyer som vi husstandsomdeler. John laver et opslag hertil. Opslag i begge
lokalblade. Afholde opstillingsmøder i Svenstrup og Stevning.

d)

Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling. Se DAP den 22. januar
Vi har i sat gang i et par tiltag. Oprettelse af kompostplads. Leo tager et punkt med til
formandsmødet vedr. energi optimering i kirken.

e)

Befordringsregler for vikarer – Orientering fra mødet den 11. februar i Christians gården.
Leo orienterede om status.

f)

Teleslyngen i kirken.
Oticon har været og lavet service.

g)

Der er formandsmøde den i marts.
Deadline for input til Leo er 12. marts.

Næstformand, Jonna
a)
Intet til orientering
Præsten. Maiko
a)
Maiko er på studietur til England med provstiet næste uge.

Side 2 af 4

Økonomiudvalg, John og Leo
a) 100 året for genforeningen, arrangementer. Noget nyt?
Vi sigter mod en genforeningsgudstjeneste den 14. juni.
b) Budget 2021
Udsættes til aprilmødet.
c)

Aflæggelse af regnskab på næste MR-møde.
Signe skal adviseres om at det er 11 marts i stedet for 12 marts

d) Orgelstemme udvidelse
Det ser ret positivt ud.
e) Midlertidigt stop på byggesager
Orientering givet
f)

Budget 2020. orientering ifm. endelig ligning
Kort gennemgang. Det ser godt ud indtil videre.

Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
Referat sendt ud i går.
a)
Udviklingsplanen.
Afventer godkendelse fra Provsti
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a) Referat sendt ud i går.
Kirkeværge, Karin
Intet til orientering
Kontaktperson, Leo.
a) Intet til orientering
Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet siden sidste møde.
Aktivitetsudvalg. Jonna, Maiko og Maja.
a) Et emne til den 14.4 kunne være en sangeftermiddag, med nogen af Sigurd Barrett
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet til orientering
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
Referat er sendt ud til alle.
Gaveudvalg, Jonna og Maja
Intet pt.
Skovene, Leo
Leo var i Øster Højst sidste uge. Alt vel.
12. Evt.
Maiko medbringer kage til næste møde.
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