Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 11. august 2020 kl. 18.30
Sendt til:

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

Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

16. september kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:

21. september 2020 kl. 19.00 i Oksbøl

Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a. Kirkekoncert den 27. september.
Vi har endnu ikke fået respons fra Henriette. Tilsagn givet under forudsætning at vi ikke selv skal
finansiere det.
b. Koncert med Kim Sjøgren eller Fynske Elvis.
Vi besluttede at Leo og Maja forelægger ideen i næste samarbejdsudvalgsmøde den 21. september.

2. Næstformand, Jonna
a. Hvem skriver til lokalbladene?
Jonna vil gerne være tovholder, men behøver input fra det øvrige MR og provsten.
3. Præsten.
a. Pt. ingen præst.
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a. Vi besluttede at anskaffe en elektrisk Nicodan laster iht tilbud. I alt ca. 140.000 kr.
John bestiller den.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
a. Lærredsplacering oppe i kirken
John taler med Kontor Syd om lærred kan sænkes yderligere
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a. Intet til beslutning
7. Aktivitetsudvalg Karin, Jonna og Maja
a. Intet til beslutning

8. Kirkeværge. Karin
a. Intet til beslutning
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9. Kontaktperson, Leo
a. Intet til beslutning
10. Orientering

Formand, Leo
c. MR-valg i 2020, 15. september valgforsamling. Tid til at finde kandidater.
John sørger for at få at flyer bliver husstandsomdelt. Karin og Jonna for plakaterne.
John sørger for annoncering på hjemmesiden. MR mødes kort mandag den 7. september klokken
18.30, for at afstemme inden valgforsamlingen.
d. Ansøgning om byggeri ved mandskabsbygningen.
Leo orienterede om status. Afgørelsen skal foretages af Stiftet, da vi taler om Exner fredningsareal.
e. Kommende præsteansættelse.
Punktet blev drøftet med provsten der deltog vedr. dette punkt.
f.

Konfirmation 2021.
Intet specifikt pt.

g. Vi skal have fundet en afløser for Cornelia m.h.t. rengøring
Thorkild kontakter et firma, og hører om de er interesseret. Herefter skal opgaven afstemmes med
Karin - Maja
h. Konfirmation den 12. september. Aftale rollefordeling
Maja er kirkevært
Karin og John er vagter. Møder kl. 09.30

Næstformand, Jonna
a. Intet til orientering

Præsten.
a. Pt. ingen præst
Økonomiudvalg, John og Leo
a. Kvartalsrapporten. Q2
Det ser fornuftigt ud.
b. Hvad skal vi gøre med vores store beholdning af driftsmidler?
• Indkøb af e-maskine. Vi indkøber en Nicodan maskine fra Ulkebøl Plæneklipper service
• Mere belysning på sti mellem præstegård og kirke. Der bør sættes yderligere 3 lamper op Leo
taler med Nis Dreyer
• Renovering af østlåge. John taler med smeden i Elstrup
• Rygninger på stråtagene. Leo taler med Mikael Jakobsen.
• Fliser ved kapellet. Torben og Leif mener godt de kan udføre arbejdet
• Møbler i konfirmandladen Karin, Maja og Jonna finder kataloger og kigger på det
• Køkkenudstyr. Jonna kigger på det
• Sangbøger. Vi mangler pt ingen
• Noget med pedalerne ved orgelet. Maja undersøger og vender tilbage
• Udsmykning i kirken. Maja, Jonna og Karin kigger på om der er brug for noget det

i.

Diæter ifm. med det årlige syn.
Der er kommet en afklaring fra PU. Der udbetales diæter ifm det årlige syn.
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Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a. Opfylder lydanlægget i kirkens trådløse mikrofoner de seneste krav (april 2020) til frekvens
områder?
Vores anlæg opfylder de seneste krav, så vi ikke anvender frekvenser der er reserveret til
mobiltelefoni.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a. Intet
Kirkeværge, Karin
a. Intet

Kontaktperson, Leo.
a. Intet
Aktivitetsudvalg. Jonna og Maja.
a. Næste møde onsdag den 26. august klokken 16.30

Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Torben indkøber 50 mundbind, for at have nogen liggende hvis krav til yderligere beskyttelse
skærpes ifm Covid-19
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
a. Intet, udover koncerten i pkt. 1
Gaveudvalg, Jonna og Maja
a. Konfirmandgaver forberedes

Skovene, Leo
a. Intet

11. Evt.
a. Alterdugen forventes færdig inden konfirmationen

Leo medbringer kage
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