Referat for menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 18.30
Sendt til:

Leo, Karin, Leif, Klaus, Agnes, Caper samt Kitty.

Afbud: John
Ordstyrer:

Karin

Referent:

Leo Vindahl Olsen

Menighedsrådsmøder 2022 , kl. 18.30 : 9. februar, 9. marts, 6. april, 5. maj, 9. juni
Samarbejdsudvalg: 31. januar 2022 i Egen
Forretningsudvalg: 2. februar, kl. 16.30
Godkendelse af dagsorden for dette møde.
.
1. Formand, Leo
a) Ansættelse af graver ( lukket punkt )
b) Kurser i den kommende tid. Kommer direkte i MR-medlemmers mail. Intet af interesse
c) Kirkebøsse- indsamlingsliste for 2022 . Periode 2- ” Missionen blandt hjemløse” ,
Periode 3: ”Y´s Men Region Danmark” Enstemmigt besluttet .
d) Valg af sekretær. Agnes valgt enstemmigt.
e) Valg af kontaktperson . John Svane Christensen blev valgt enstemmigt for resten af kirkeåret.

2. Næstformand, Klaus
a) Intet til beslutning.

3. Præsten. Casper
a) Kommende arrangementer
b) Gudstjenester i den kommende tid . Julegudstjenester fremadrettet. Kun lille fremmøde til
gudstjenesterne 1. juledag og 2. juledag. Gudstjeneste bør nok undlades 2. juledag
fremover. Drøftes endeligt i aktivitetsudvalget i okt/nov . Enstemmig beslutning.
c) Gudstjeneste skærtorsdag, d. 14. april med spisning ? Gudstjeneste 17.00 til ca. 17.30.
Derefter spisning kl. ca. 18.00 . Tilmelding. Enstemmig beslutning.
d) Fastelavnsgudstjeneste d. 27. februar med efterfølgende tøndeslagning ?
Ja. Kort gudstjeneste. Derefter tøndeslagning i konfirmandstuen. Enstemmig beslutning
e) Menighedsgudstjeneste d. 6 marts ? Ja. Enstemmig beslutning.
f) Koncert med Jesper Hindø ? Udsættes .Tages evt. op på et senere tidspunkt.

4. Kasserer, John.
a) Intet til beslutning
5. Kontaktperson, Klaus
a) Intet til beslutning
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6. Kirkeværge. Karin
a) Intet til beslutning.

7. Kirke- og kirkegårdsudvalget, Leif, Agnes og Klaus.
a) Intet til beslutning
8. Præstegårdsudvalg, Leif og Agnes
a) Intet til beslutning.

,
9. Aktivitetsudvalg. Casper, Karin og Leif
a) Julefrokost for ansatte, frivillige og rådsmedlemmer foreslås udsat til senere.på året. Udsættes
indtil videre. Enstemmig beslutning .
b) Ønske om anskaffelse af en ny alterdug. Er tidligere besluttet. Derfor OK.
c) Menighedsudflugt . Kan evt. foretages sammen med Egen MR. Undersøges nærmere.

10. Orientering
Formand, Leo.
a) Skadesanmeldelse vedr. stenslag på nabos vinduesruder er indsendt til forsikringsselskabet.
Orienteret om sagen
b) Inspirationsdag lørdag d. 5. marts varslet af provsten. ( se DAP d. 22. dec). Sæt X i kalender.
c) Spørgeskema vedr. samarbejde modtaget via DAP. Casper udfylder og indsender.

Næstformand, Klaus Intet
Præsten. Casper
a) Julehjælp og julekurve. Hvordan gik det med afleveringen? Julehjælp til 2 modtagere og
julekurve til ca. 30 modtagere.
b) Corona-situationen .Formentlig ophævelse af arealkrav fra på søndag.
c) Møde d. 8. dec. i Egen. Forventninger mellem MR og præster i pastoratet. De deltagende
havde oplevet det som et godt møde.

Kasserer, John
a) Budget 2021 – orientering efter årets afslutning. Der mangler stadig noget bogføring.
Det ser ud til, at vi kommer ud med et overskud på ca. 150.000
b) KIKU-mødet d. 16. november- referatet er sendt ud. Ingen bemærkninger.
Kontaktperson, Klaus
a) Intet

Kirkeværge, Karin
a) Tovholder for kirkeværterne
OK.
b) Rengøringssituationen. Stadigvæk udfordringer. Karin følger op.
c) Provstesyn i år. Dato vil komme fra provsten.
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Kirke- og kirkegårdsudvalget. Leif, Agnes og Klaus.
a) Møde d. 16. november. Referat er sendt ud.
Præstegårdsudvalg, Leif og Agnes
a)
Intet.

b) Aktivitetsudvalg. Casper ,Karin og Leif
a) Mødet d. 5. januar.
Orientering. Bl.a. om sognecafé d. 16. februar, 16. marts og 27. april.

Nyt fra medarbejderrepræsentant, Vaccant

Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Agnes
a) Møde i Egen d. 31. januar. Kom gerne med ønsker til dagsordenspunkter.
Foreslået at lufte idé om pilgrimsrute mellem de 5 kirker. Både som cykelrute og vandrerute.

Gaveudvalg, Leo og Karin

Skovene, Leo
D. 11. november var Leo på besigtigelse i plantagen i Øster Højst.
I indeværende år fældning af ca. 1 ha. ældre rødgran og genplantning af et tilsvarende areal.

11. Evt.
Forespørgsel om terrassebyggeri hos nabo. Leo orienterede
Der medbringes ikke kage til MR-mødet, idet vi har æbleskiver i fryseren.
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