Referat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag den 05. maj 2022 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Fremmødte:

Leo, Karin, Leif, Casper, og John

Afbud:

Kitty, Agnes og Klaus

Menighedsrådsmøder 2022, kl. 18.30: 9. juni.
Samarbejdsudvalg de 5 nordalsiske sogne: 30. maj 2022 i Havnbjerg.
Forretningsudvalg: 01 juni, kl. 16.30

Punkt

Beslutning

Godkendelse af dagsorden.
FORMANDEN
1. Klage vedr. vandløb ved Kalvehavevej. Frist for
besvarelse til provstikontor er 10. maj.

1. Leo V. Olsen har lavet en redegørelse for sagen. MR har
drøftet redegørelsen og tilslutter sig enstemmigt.

2. Kurser. Kan ses på DAP.

2. Intet til beslutning

3. Sommerfest i Egen d. 24. maj. Nordalsiske MR.
Tilmelding til Leo senest 16. maj.

3. Agnes, Casper, Leo og Agnete, Karin, Leif.

4. Hvornår skal John stoppe med honorar i Graverrolle
(John deltager ikke i sagsbehandlingen)

4. Aftalen stopper med udgangen af maj.

Orienteringspunkter
1. Grøn omstilling. Konference i Fredericia d. 16. maj.
Tilmeldte: Leo, Kurt, John og Agnes. Morgenmad 8.30.
Afgang kl. 06.50.
John deltager i stedet for Karin
2. Provstesynet den 4. maj. Evaluering.
Synrapporter udsendt og gennemgået. KIKU udarbejder
plan for udbedringer.
3. Formandsmødet den 27. april.
Referat udsendt til MR
NÆSTFORMAND (Klaus)
1. Afbud fra Klaus

1.

PRÆSTEN (Casper og Kitty)
1. Gudstjenester i den kommende tid.

1. Planlagt frem til og med august.

2. Kommende arrangementer.

2. Intet til beslutning.

3. Konfirmation den 13. maj.

3. John og en mere står vagt i våbenhus.

ØKONOMIUDVALG (John, Klaus og Leo)
1. Hvordan skal vi fremover styre varmen i kirken ifm.
gudstjenester m.m.?

1. Vi besluttede at starte for kirkens opvarmning starter 4 timer
senere end normalt, for at se hvor meget energi vi kan spare.
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2. Debitorer i restance.

2. Vi besluttede at debitorer i restance får brev om at deres
gravsteder nedlægges, iht vore vedtægter §17.

Orienteringspunkter
1. Budget 2023, opstart.
John sender oplægget ud sammen med referatet.

2. Kirkegårdstjek er bestilt.
Ikke modtaget endnu
KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG (Leif, Agnes og

Klaus)
1. Skal vi skifte radiatorer i kapel?

2. Skab til urneopbevaring. Status?

1. Vi besluttede at lakere de eksisterende radiatorer (Jan
maler)
2. Kommer op så snart maleren er færdig

Orienteringspunkter
1. KIKU-mødet 26. april.
Mødet referatet blev gennemgået
2. Besøg af varmekonsulenten. Aftale?
Klaus er i kontakt med ham.
3. Udskiftning af spåntag (John orienterer)
Starter op i begyndelsen af juni
PRÆSTEGÅRDSUDVALG (Leif og Agnes)
Intet til orientering
AKTIVITETSUDVALG (Casper, Karin og Leif)

Orienteringspunkter
1. 11 maj holdes der møde med Egen MR, vedr.
koncerter og en fælles udflugt.
2. Sommerfesten diskuteres på næste MR-møde.

KIRKEVÆRGEN (Karin)
Orienteringspunkter
1. Rengøring efter 1. maj.
Vi har selv overtaget rengøringen.
2. Hyggeaften den 17. juni klokken 18.00 i
konfirmandstuen. (Udsat julefrokost for frivillige)
Vi skal have fundet frivillige.
3. Kirke-værter har bedt om et fælles møde efter
sommerferien. Karin indkalder til mødet.
KONTAKTPERSON (John)
1. OK benzinkort
2. Vaskemaskine til mandskab og ting i konfirmandladen

1. Vi vedtog at anmode om et benzinkort
2. Vi vedtog at indkøbe en vaskemaskine. Den opstilles i det
gamle køkken i konfirmandladen.

Orienteringspunkter
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1. Bytte flagstang i præstegården.
Flagstangen er rådden og skiftes med den gamle
glasfiber stang oppe fra kirken. Graveren har opgaven
og gør den klar så det bliver lettere med flaghejsning
2. Nis Dreyer stopper til september.
Nis lukker forretningen og går på pension. Vi skal derfor
finde en ny installatør til opgaver for kirken. En lille lokal
installatør er at foretrække.
MEDARBEJDERREPRÆSENTANT (Vakant)
Pt. Ingen repræsentant
SAM-UDVALG De 5 sogne (Leo og Agnes)
Orienteringspunkter
1. Kirkerute (Pilgrimsrute).
Referat udsendt af Agnes
GAVEUDVALG (Leo og Karin)
Orienteringspunkter
SKOVENE (Leo)
Orienteringspunkter
1.
EVENTUELT
1. Blå og sorte salmebøger stemmer ikke overens. Sorte
er med stor skrift. Vi bestiller 5 stk. Kurt står for
bestillingen.

Casper tager kage med til MR-mødet
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