Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 18.30
Sendt til:

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

Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

13. januar kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:
Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
Dagsorden godkendt
1. Formand, Leo
a. Kurser
o ”Ny i menighedsrådet”, kursus på Folkehjemmet 2. februar 18.00 – 21.30. Tilmelding senest
19. januar. Gratis.
Klaus og Leif overvejer.
o

Introduktionskursus for nyvalgte kontaktpersoner på Folkehjemmet 12. januar 18.00 – 21.30.
Tilmelding senest 29. december. Gratis
Klaus deltager

b. Mission / Strategi for kirkens fremtidige kirke liv. 3. december. Status.
Martha, Jonna og Louise deltager udover menighedsrådet.
Maja, Jonna og John er tovholdere.
c.

MR-møderække for 2021. Fastlæggelse af datoer
Udsættes til januar mødet

d. GDPR politik.
GDPR-dokumentet udfyldt. John sørger for at det bliver publiceret relevante steder og forslag til
tillæg til signatur i e-mails

2. Næstformand, Jonna
a. Jonna har afleveret 2 nøgler til konfirmandladen og 1 til kirken. På næste møde bør vi finde en ny
nøgleansvarlig.
3. Præsten. Birkler
a. Gudstjenester juleaftensdag. antal, afvikling, live-streaming af gudstjenesten, afspritning af bænkene
m.v.
• 3 gudstjenester planlagt. 13.00 – 14.30 og 16.00. Birkler tager de første 2 og Provsten tager
den sidste.
• Vi besluttet at vil live-streame den ene gudstjeneste via kirkens facebookside
• Vi bruger ikke salmebøger men sangark.
• Der afsprittes mellem hver gudstjeneste
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b. Skal vi bruge vin eller saft under nadveren?
Vi besluttede at servere vin fremover under nadveren. Torben sørger for indkøb af kirkevin
c.

Kommende arrangementer.
Sogneaften den 19. januar
Vi afventer Corona-situationen. Vi annoncerer det ikke i lokalbladene

d. Forslag til 2 små ændringer i liturgien
Birkler foreslår at musikintervallet flyttes til efter prædiken.
Birkler vil gerne have et andet valg af salmer ifm. nadveren.
Vi besluttede at prøve begge dele forsøgsvis i en periode.
4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a. Renovering af fletstole i kirken. 31 stk.
Vi besluttede at få stolene renoveret ith til tilbud fra Balderus
b. Negative renter. Hvad gør vi med beløb på over 250.000 kr.?
Vi besluttede at bibeholde AL som eneste bank og accepterer dermed at skulle betale negative
renter.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Thorkild og Leo.
a. Gulve i konfirmandladen. Depotrum og præstens redskabsskur.
Vi besluttede at gøre brug af Steen Andersen tilbud minus klinker på gulvene
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
9. Kontaktperson, Leo
a. Intet til beslutning
10. Orientering

Formand, Leo
a. Evt. ulønnet præstepraktikant i Svenstrup.
Leo gav en orientering.
b. Rengøring, fremover. Opfølgning fra sidst.
Det er aftalt at Torben og Leif at de forestår rengøring indtil videre.
c.

Møde med Torben og Leif angående arbejdsmiljø.
• Der har været afholdt møde, hvor bl.a. løft af tunge sten blev drøftet.
• Der er anskaffet en batterisaks til granklipning.

d. Kirkeministeriets spørgeskemaundersøgelse om hærværk.
Leo svarer på undersøgelsen via DAP

Næstformand, Jonna
a. 12. november er der ”Goddag og farvel komsammen”. Status
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Alle deltager.
Præsten. Birkler
a. Corona-regler
Frederik orientering ud fra de sidste retningslinjer fra KM og provsten
Økonomiudvalg, John og Leo
a. Regnskabsstatus 2020.
John gav en orientering. Det ser fornuftigt ud.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Thorkild og Leo.
a. Notat fra konsulentrunden den 1. oktober.
Leo orienterede
b.
Præstegårdsudvalg, Karin og Thorkild
a. Intet til orientering
Kirkeværge, Karin
a. Intet til orientering

Kontaktperson, Leo.
a. Intet til orientering
Aktivitetsudvalg. Jonna og Maja.
a. Julehjælp 2020, samt julekurve. Vi har 7.000 kr. til julehjælp
Indtil videre er der 5 ansøgninger
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Intet til orientering
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
a. Intet til orientering
Gaveudvalg, Jonna og Maja
a. Intet udover julehjælp

Skovene, Leo
a. Intet til orientering
11. Evt.
a. Hvem kan sætte ansigter på dette års konfirmander?
Afklaret
b. Alterlys
Beslutning fra sidste møde står fast
c.

Kirkekoncert med Amazing Grace
Vi har fået en henvendelse. I første omgang herunder Corona vil vi ikke beslutte noget.

Maja medbringer kage.
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