Referat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag den 15. september 2022 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Fremmødte:

John, Leo, Leif, Karin, Casper, Klaus, og Agnes

Afbud:

Kitty

Menighedsrådsmøder:

11. oktober og 9. november

Samarbejdsudvalg de 5 nordalsiske sogne:26 september
Forretningsudvalg:

Punkt

Beslutning

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt medfølgende tilføjelser
FORMANDEN
1Besparelse vedr. Forbrug af. El og anden energi.
Forslag Kirken opvarmes til 18 grader, mindre lys i
kirken, slukke tidligere,. flere ideer.
Kursus DAP-mail. Arbejdsmiljø i Kolding d. 3 november
Erfa møde for kontaktperson d. 6 oktober

1 Besluttet 18 grader i kirken, varme reduceres i tid.. udvendig
belysning i december.

John deltager i ERFA møde d. 6 oktober

Stiftets jubilæumsbog. Særpris kan evt. Bruges
som gave
Leo ligger inde med mindre bog om kirker i Haderslev
stift evt. til menighedsråd og andre.

Vi køber ti bøger Leo bestiller

Tilbud om konsulentbesøg d. 5/6 oktober
Tilføjelse. Dan Feldfos brev

Vi takker nej tak i år
Vi piller skilt og bånd ned ind til vores skov ved indkørsel til
præstegård.

Bogen kirker i Haderslev stift udleveret til hele menighedsråd

Lukket punkt
NÆSTFORMAND (Klaus)
.Tilbagemelding omkring varmekonsulent
Luftfugtighed holder vi øje med

. der indsættes en bimåler til mandskabsbygning.
Grundtemperatur i kirken er 5 grader

Orienteringspunkter
1.
PRÆSTEN (Casper og Kitty)
Orienteringspunkter
1.

1.

Weekendvagter der skal afvikles. Der er lagt en
plan i samarbejde med Provst
Plan for kommende gudstjenester er lagt
første søndag i advent fejre stiftets 100 år med
lagkage juleaften 2 gudstjeneste samt en
midnatsgudstjeneste

Side 1 af 3

Sommerudflugt for Svenstrup og Egen en god
tur. Vi regner med at gøre det igen i fællesskab

ØKONOMIUDVALG (John, Klaus og Leo)
Aftale med John om føring af gravstedskartotek
fra september.
Budgetsamråd d. 7 september bevillinger for 2023.
godkendelse af 3 vedtægter

1.
Aftalen med John ok enigt menighedsråd

Vi får 48 tusind ekstra i ligningsmidler. Vedtægterne blev
vedtaget.

Orienteringspunkte

Regnskab erklæring underskrevet 2021 underskrevet
af formand og kasserer d. 12 september
Budget 2022 status. John orienterede ser fornuftig ud
John orienterede omkring Provste ansættelse
KIRKE- OG KIRKEGÅRDSUDVALG (Leif, Agnes og

Klaus)
1.
Opsamling på kirkegårdsmødet d. 30-08 godt
kursus tilføjelse energihåndtering i kirken d. 3/10

Alle er interesseret alle kan møde op i konfirmandladen

tilføjelse Kirkekalkning samarbejde/ mail på DAP

Vi siger ja og John melder tilbage til provsti.

Orienteringspunkter
Referat fra d. 13 september udsendt og drøftet
PRÆSTEGÅRDSUDVALG (Leif og Agnes)
1.
Intet
Orienteringspunkter
AKTIVITETSUDVALG (Casper, Karin og Leif)
Orienteringspunkte
1.
Referat fra sidste udvalgsmøde udsendt.
Vores Pr er vi nød til at stramme op.
evt. Sogneindsamling i marts 2023
Sommer hygge i præstegårdshaven en dejlig

Nej tak

aften
Der bliver indkøbt 10 stole og 4 borde
KIRKEVÆRGEN (Karin)
Orienteringspunkter
Rengørings tages op senere

1.
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KONTAKTPERSON (John)
1
Mus -samtaler John har tilbudt personale en mus
samtale
Graver situationen

Kurt er stoppet som graver pr. 31 august efter gensidig aftale
Praktikant ansættes i en periode såfremt dette er muligt

tilføjelser GIAS takster 2o 23

Priser stiger med 8,6 procent

tilføjelse ny Elektrikker

Ny elektriker er Firmaet TA Elteknik Øst, Remisevej 3
Nordborg

Orienteringspunkter
Opfølgning på udviklingsplan omkring hække,
kantsten med videre på kirkegården
Arbejdet er godt i gang
MEDARBEJDERREPRÆSENTANT (Vakant)
Pt. Ingen repræsentant
SAM-UDVALG De 5 sogne (Leo og Agnes)
punkter til mødet d. 26 september. Intet
Orienteringspunkte
GAVEUDVALG (Leo og Karin)
Orienteringspunkter

ingen

1.

1.

SKOVENE (Leo).
1.
Orienteringspunkter
EVENTUELT

Leo tager kage med til MR-mødet
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