Mødereferat til menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 13. maj 2020 kl. 18.30
Deltagere:

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

Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

11. juni kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

21. september 2020 kl. 19.00 i Oksbøl

Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a. Afholdelse af møder i den kommende tid, via Skype ?
Det bliver fortrins afholdt fysiske møder fremover, men med mulighed for også at deltage via Skype,
hvis nogen ønsker det.
b. Det årlige syn. Kan vi fastsætte en dato?
Udsættes til næste møde.

2. Næstformand, Jonna
Intet til beslutning

3. Præsten. Maiko
a. Konfirmation 2020
Konfirmationen udsættes til den 12. september, efter at Maiko har afholdt møde med forældrene til
konfirmanderne. Det vil komme til at foregå som en lukket gudstjeneste.
Selve konfirmandundervisningen er afsluttet.
b. Noget nyt vedr. gudstjenester – dåb – vielser og bisættelser
Maiko har brug for et ansigtsvisir ifm. med visse af de kirkelige handlinger. Hun anskaffer dem selv vi
sygehuset i Sønderborg.
Gudstjenesten den 21. maj forberedes, så den kan afholdes efter de sundhedsfaglige retningslinjer,
selvom der er mulighed for at den kan aflyses med kort varsel.
Leo taler med Cornelia om rengøring hvis der er 2 kirkelige handlinger samme dag eller en dagen
efter.
c.

Kommende arrangementer.
Fællesgudstjenesten den 1. juni forventes afholdt (udendørs ved Nygaard). Oksbøl er ansvarlig.
Genforeningsgudstjenesten den 14. juni afholdes som en helt almindelig gudstjeneste. Stor set alle
fejringer er aflyst i kommunen.

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
Indkøb af printer og PC
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MR besluttede enstemmigt at indkøbe en bærbar til kasserer funktionen samt en til kirken, da de er
udtjente. Desuden indkøbes en printer til konfirmandstuen, som også kan bruges som kopimaskine
og er trådløs. JSC indkøber delene.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
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.
Vi besluttede foreløbig at bruge lærredet til at vise de sange der skal synges, for ikke at bruge
salmebøgerne
9. Kirkeværge. Karin
Intet til beslutning
10. Kontaktperson, Leo
Intet til beslutning

11. Orientering
Formand, Leo
a. Kurser?
Intet
b. MR-valg i 2020, orienteringsmøde 09. juni og 15. september valgforsamling. Tid til at finde
kandidater.
Orienteringsmødet kan udskydes helt frem til den 21. august. Leo sender præsentationen, som
skulle have været brugt på valgkurset, ud til alle.
John laver en plakat/annonceoplæg, som mailes rund inden udgangen af maj, så den kan komme i
ROS og E Svenstruppe, inden 10 juni.
c.

Møder i menighedsråd. DAP den 21. april. Fravigelser i Coronatider.
Møderne er ikke offentlige, indtil videre.

Næstformand, Jonna
Intet
Præsten. Maiko
Intet
Økonomiudvalg, John og Leo
Budget 2021. Drift og anlæg. Gennemgang af foreløbigt forslag.
Oplægget blev gennemgået og accepteret i første omgang. Endelig godkendelse og aflevering finder
sted på næste rådsmøde i juni. John sender materialet ud sammen med mødereferat
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a. Orientering fra sidste udvalgsmøde
Referat udsendt til rådet.
b. Nye låger ved kapel og urnelund.
Sagen ligger hos Stiftet. Vi afventer.
c. Reparation af tag på kirken (3 steder) samt kalkning.
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Leo gav en orientering. Kirker er nu nykalket hele vejen rundt udvendigt og soklen malet.
Kalkningsplanen skal ajourføres.
d. Taget på kirken. Tilstandsrapport.
Leo orienterede ud fra rapporten, som Kronborg har udarbejdet. Rapporten er også sendt til
provstiet. Konsulentrunden er udskudt til slut september foreløbig.
e. Ansættelse af ny Kgl. Bygningsinspektør.
Se DAP. Rønnow er ansat som ny inspektør.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
Intet
Kirkeværge, Karin
Intet.
Kontaktperson, Leo.
Intet
Liturgiudvalg, Maiko, Maja og Jonna
Intet
Aktivitetsudvalg. Jonna, Maiko og Maja.
Intet
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
Intet
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
Intet
Gaveudvalg, Jonna og Maja
Intet

Skovene, Leo
Intet
12. Evt.

a.

Karin medbringer kage, hvis mødet holdes i konfirmandstuen
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