Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Onsdag den 13. januar 2021 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Fremmødte: Leo, Birkler, Leif, Karin, Maja, Klaus, Torben og John
Afbud:
Næste menighedsrådsmøde:

11. februar kl. 18.30

Samarbejdsudvalg:
Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden for dette møde.
1. Formand, Leo
a. Kurser
o Ny i menighedsrådet. Folkehjem 2. februar. Tilmelding indtil 19. januar
Klaus og Leif deltager on-line.
o

Kirkegårdskonference on-line 23. marts.
Torben er tilmeldt. Torben sender os en påmindelse et par dage før det starter.

o

Inspirationsaften om uddannelse i folkekirken 10. februar i Vojens kl. 17.00 – 20.00
Se programmet/tilbud på DAP Man må hver især orientere sig om hvordan man tilmelder sig,
da det vil være et on-line møde.

b. Oprettelse af udvalg
• Valg af medlemmer til forretningsudvalg
Leo – Maja og John blev valgt
•

Valg af medlemmer til økonomiudvalg.
John, Leo og Klaus blev valgt

•

Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg.
Karin og Leif blev valgt

•

Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg.
Karin, Maja, Leif og præsten blev valgt

•

Valg af medlemmer til gaveudvalg.
Torben og Leo blev valgt

•

Valg af medlemmer til Samarbejdsudvalg for de 5 Nordalsiske sogne.
Leo, Karin og Maja blev valgt

•

Valg af ansvarlig for skovene.
Leo blev valgt
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c.

MR-møderække for 2021. Fastlæggelse af datoer
Torsdag den 11. februar klokken 18.30
Tirsdag den 16. marts klokken 18.30
Onsdag den 14. april klokken 18.30
Torsdag den 20. maj klokken 18.30
Tirsdag den 8. juni klokken 18.30
Tirsdag den 17. august klokken 18.30
Torsdag den 9. september klokken 18.30
Tirsdag den 12. oktober klokken 18.30
Onsdag den 10. november klokken 18.30

d. Privatkøb og hjemtagning af kirkens materiale
Menighedsrådet besluttede enstemmigt at det ikke er muligt at hjemtage overskudsmateriale købt til
kirken.
Det er desuden ikke muligt at foretage privatkøb gennem kirken.
e. Nøgleansvarlig
Menighedsrådet besluttede at Leo er nøgleansvarlig.

2. Næstformand, Klaus
a.
3. Præsten. Birkler
a. Gudstjenester i juleaftensdagene. Evaluering og det videre forløb
Kvaliteten af livestreamingerne er ikke god. Torben kontakter Kanal 7 for at se hvordan kvaliteten
kan forbedres for rimelige penge.
b. Kommende arrangementer.
Der er ikke nogen planlagte arrangementer pga corona restriktioner.
c.

Konfirmandundervisning
Konfirmandundervisningen er suspenderet indtil videre med de gældende restriktioner

4. Økonomiudvalg, John og Leo.
a. Behandling og godkendelse af Regnskabsinstruks gældende fra 2020.
Instruksen blev behandlet og godkendt.
b. Valg af malertilbud på klargøring af præstegård.
Menighedsrådet valgte det billigste tilbud, som Jans Malerservice havde afgivet.

5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, og Leo.
a. Intet til beslutning
6. Præstegårdsudvalg, Karin
a. Intet til beslutning
7. Aktivitetsudvalg Karin og Maja
a. Intet til beslutning
8. Kirkeværge. Karin
a. Intet til beslutning
9. Kontaktperson, Klaus
a. Intet til beslutning
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10. Orientering

Formand, Leo
a. Introduktionskursus for nyvalgte kontaktpersoner 12. januar 18.00 – 21.30.
Klaus deltog. Kurset foregår (foregik) online.
b. Rengøring. Status
Leif står for rengøring. Tilfredsstillende
c.

Corona restriktioner
Med de seneste restriktioner må der være 28 kirkegængere samt personale. I konfirmandladen må
der forsamles 8 personer

Næstformand, Klaus
a. Intet

Præsten. Birkler
a.
Økonomiudvalg, John og Leo
a. Regnskabsstatus 2020.
Vi lander på budget.
b. Stof til Rundt om Stevning. Deadline 20. januar.
Intet nyt
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John og Leo.
a. Intet til orientering

Præstegårdsudvalg, Karin
a. Præsteansættelse. Status.
Forløber som planlagt.
Kirkeværge, Karin
a. Intet til orientering

Kontaktperson, Klaus.
Torbens timesedler for 2020 gennemgås for at se om der er behov for justeringer.
Aktivitetsudvalg. Maja.
a. Julehjælp 2020. Evaluering
Julehjælpen blev godt modtaget blandt ansøgerne.
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Intet til orientering
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo og Maja
a. Intet til orientering
Gaveudvalg, Maja
a. Intet til orientering
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Skovene, Leo
a. Intet til orientering

11. Evt.
a. Intet

Leo medbringer kage.
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