Referat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 09. februar 2022 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Fremmødte:

Leo, Karin, Leif, Casper, Agnes og John

Afbud:

Klaus og Kitty

Menighedsrådsmøder 2022, kl. 18.30: 9. marts, 6. april, 5. maj, 9. juni
Samarbejdsudvalg de 5 nordalsiske sogne: 30. maj 2022 i Havnbjerg.
Forretningsudvalg: …. marts, kl. 16.30

Punkt
Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Dagsorden blev enstemmigt godkendt

FORMANDEN
1. Ansættelse af ny graver. Genopslag af stillingen.

1. Det blev besluttet, enstemmigt, at genopslå stillingen igen.
2. Intet til beslutning

2. Kurser. Kan ses på DAP.
3. Leo tilmelder deltagere inden 1. marts.
3. Stiftsdag d. 19. marts 2022 på Haderslev
Katedralskole. Tilmelding senest 1. marts.
4. Udbetaling af honorar til John fremadrettet for at føre
gravstedskartotek og fungere som arbejdsleder for
gravermedhjælper.

5. Konsulentrunde 26.-27. april. Projekt Zero ref. af 20.
jan.
Vi bør have besøg af varmekonsulent, - enten i
forbindelse med konsulentrunden eller tidligere. Se tillige
udsendt referat af 20. januar fra Vivian Krøll (Projekt
Zero)

4. John forlod lokalet under dette punkt. Det blev besluttet at
yde honorar fra 1. januar 2022. Aftalen slutter når en ny graver
er ansat og 1 måned frem. Størrelsen af honoraret udgør 20 %
af graver lønnen.

5. Vi besluttede at anmode om at få besøg af en
varmekonsulent ifm konsulentrunden den 26. og 27. april.
Tilmelding inden 10. marts. Leo kontakter PU.

Datoen er ok. Leo meddeler dette til PU

6. Provstesyn 4. maj. Tilbagemelding senest 15. februar
om dato er ok.
Orienteringspunkter
1. Formandsmøde den 27. april
Leo orienterede om at der er et møde og at han
deltager.
NÆSTFORMAND (Klaus)
1. Afbud

Intet til beslutning

PRÆSTEN (Casper)
Intet til beslutning
Orienteringspunkter
1. Gudstjenester i den kommende tid.
Den 6. marts er der menighedsgudstjeneste.
13. og 27. marts har Casper fri.
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2. Corona situationen.
Ingen restriktioner længere. Vi bibeholder stander med
sprit ved indgangen til kirken og i konfirmandladen.
ØKONOMIUDVALG (John, Klaus og Leo)
1. Byggesag vedrørende tagrytteren.
Der står i referatet fra PU-mødet d. 18. januar 2022: ”
Provstiudvalget afviser sagen på grund af
inhabilitet, da byggesagkyndig og arkitekt ikke må
udgøre en og samme person”. Byggesagkyndig i
Svenstrup er Leif Melchior. Projekt er udarbejdet af John
Kronborg Christensen. Der er således ikke
personsammenfald.

Vi besluttede at tage det op ifm provstesynet den 4. maj.

Orienteringspunkter
1. Kollektbog / regnskab 2021 mangler
Leo fremskaffer regnskabet.
2. Møde i DFR den 28. februar.
John kan ikke deltage.
3.På næste MR-møde skal årsregnskabet for 2021
fremlægges. Signe deltager som sædvanligt, og punktet
sættes først på dagsorden.
KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG (Leif, Agnes og

Klaus)

Intet til beslutning

Orienteringspunkter
1. KIKU-mødet 1. februar.
Mødereferat udsendt.
John ser hvor APV fra sidste år er blevet.
PRÆSTEGÅRDSUDVALG (Leif og Agnes)
Intet til beslutning
AKTIVITETSUDVALG (Casper, Karin og Leif)
1. Annoncering m.m.

Vi besluttede at Casper sender gudstjenesteliste og sognecafe
aktiviteter til kirkens hjemmeside ind til vores webmaster.
Andet materiale sendes til John. Materiale til Facebook lægges
ind af John på kirkens og de 2 Landsbylaugs sider.

Orienteringspunkter
Fastelavnsaktiviteter der var planlagt i konfirmandladen
flyttes op i kirken
KIRKEVÆRGEN (Karin)
Intet til beslutning
Orienteringspunkter
1. Rengøringssituationen
Det fungerer tilfredsstillende. Karin opholder opsyn.
KONTAKTPERSON (John)
1. Varmestyring i konfirmandladen

1. Vi besluttede at fortsætte med kun varmepumpedrift, og få
elektriker til at koble automatik til el-radiatorer fra. John taler
med Nis
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2. Vi har indkøbt 2 dataloggere

Vi besluttede at montere dem i kirken og følge temperatur og
luftfugtighed afhængig af varmestyringens indstilling. For årets
første 3 måneder har vi betalt ca. 44.000 kr. i el-udgifter. De
75% ligger i kirken alene.

Orienteringspunkter
1. Brandsyn 15. februar mm
Påpegede el-fejl og mangler udbedres. John kontakter
Dreyer.
2. Årshjul for graveren mm
John gav en kort orientering om årshjul – faste rutine
opgaver mm
MEDARBEJDERREPRÆSENTANT (Vakant)
Pt. Ingen repræsentant
SAM-UDVALG De 5 sogne (Leo og Agnes)
1. Godkendelse af udvidelse af aftalen om at
kirkegårdspersonale kan vikariere for hinanden på
”fremmed kirkegård”. Hidtil har Nordborg ikke været med
i aftalen, men ønsker nu at være med.

1. Vi besluttede enstemmigt at aftalen kan udvides i sin
nuværende form. Det er vigtigt at timeforbrug gennemgås ved
hvert SAM-møde. Perioden bør følge MR valgperioden.

Orienteringspunkter
1. SAM-mødet 31. januar i Egen. De 5 nordalsiske
sogne.
Vi fik en orientering ud fra mødereferatet.
Vi skal have annonceret den kirkelige genforening som
finder sted den 31. marts.
GAVEUDVALG (Leo og Karin)
Intet til beslutning
Orienteringspunkter
Der kommer en 90-års fødselsdag i juni
SKOVENE (Leo)
Intet til beslutning
Orienteringspunkter
Der er solgt en del brænde fra vore skove Torup
EVENTUELT
1. Oprydning i konfirmandladen

1. Man forlader mødelokalet i opryddet stand, så andre kan
overtage det. Emnet tages op igen når en graver er ansat.

2. Skraldespande

2. Vi skal have undersøgt hvilke ordninger vi har for
konfirmandladen og mandskabsbygningen. Leo er ansvarlig.
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