Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Fremmødte: Leo, Leif, Karin, Maja, Klaus og John
Afbud:

Frederik og Torben

Næste menighedsrådsmøde: 14. april – 20. maj – 8. juni – 17. august
9. september – 12. oktober – 10. november kl. 18.30
Samarbejdsudvalg:
Forretningsudvalg:

Godkendelse af dagsorden
1. Formand, Leo
a. Beskrivelse og plan for driften af plantagen i Øster Højst
Leo gennemgik driftsplanen. Menighedsrådet havde ingen indvendinger. Planen sendes til PU for
orientering.
b. Kurser
Man kan orientere sig på DAP hvilke kurser der udbydes. Pt er de flere virtuelle kurser.
Maja er interesseret i kurset lokal lægmandsuddannelse. Hun melder selv til.
c. Etiske retningslinjer
Menighedsrådet vedtog enstemmigt forslaget. Dette lægges nu ud på hjemmesiden til de andre.
d. Hvad gør vi med kirkesølvet i det brandsikreskab i præstegården?
Kirkesølvet skal forblive i præstegården, der skal dog foretages en registrering af det hele
2. Næstformand, Klaus
a.
3. Præsten. Birkler
a. Konfirmationsdato er udskudt til 14. august
MR godkendte enstemmigt beslutning fra præst og forældre om at udskyde konfirmationen.
b. Kommende arrangementer
Præsten ikke tilstede.
4. Økonomiudvalg, John Klaus og Leo.
a. Fremlæggelse og godkendelse af 2020 regnskab. Se 2 bilag
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Lægges ud på hjemmesiden, da mødet ikke var offentligt pga corona
b. Godkendelse af Arbejdsmarkedsbidrag for ansatte. Se bilag
Listen blev underskrevet af formand og kasserer
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Klaus, Leif og Leo.
a. Konsulentrunde d. 27.- 28. april. Se bilag
Vi har pt. ikke noget til kirkegårdskonsulenterne.
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b. Diesel miljøstation
Vi ser på det i udvalget.
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Leif
a. Intet til beslutning
7. Aktivitetsudvalg Karin, Leif, præsten og Maja
a. Intet til beslutning
8. Kirkeværge. Karin
a. Intet til beslutning
9. Kontaktperson, Klaus
a. Intet til beslutning

10. Orientering
Formand, Leo
a. Præsteansættelsen – indstillingsmødet den 8. marts
Ansættelsesprocessen forløb rigtigt godt. Samarbejdet med Egen også rigtig godt.
Præstefamilien besøger os lørdag formiddag.
Næstformand, Klaus
a. Intet til referat
Præsten. Birkler
a. Gudstjenester i den kommende tid
Gudstjenestelisten er ajourført frem til udgangen af april.
b. Corona situationen
Intet til referat
Økonomiudvalg, John, Klaus og Leo
a. Budget 2022 - opstart
Vi bedes alle overveje hvad vi skal have på budget 2022. Vi tager fat på det på næste MR møde.
Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Klaus, Leif og Leo.
a. KIKU mødet den 23. februar
Der henvises til mødereferatet
b. Radonmåling i præstegården
Vi tager fat i Provstiet, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes.
c.

Overskudsborde fra konfirmandladen. Friskolen er ikke interesseret.
De er doneret til anden side

Præstegårdsudvalg, Karin og Leif
a. Status på istandsættelsen af præsteboligen
Boligen vil være klar til indflytning den 15. april.
Kirkeværge, Karin
a. Intet til orientering
Kontaktperson, Klaus.
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a. Intet til orientering
b.
Aktivitetsudvalg. Karin, Maja, præsten og Leif.
a. Intet til orientering
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Rengøring.
Vi arbejder på at finde en anden der står for rengøring.
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo, Karin og Maja
a. Intet til orientering
b.
Gaveudvalg, Torben og Leo
a. Maja Nicolaisen fylder 90 år den 19. marts

Skovene, Leo
a. Intet til orientering

11. Evt.
a. Klaus kom med et forslag til bogindkøb, som MR bør gøre

John medbringer kage.

Side 3 af 3

