Mødereferat menighedsrådsmøde, Svenstrup Sogn.
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 18.30, i konfirmandstuen
Deltagere:

Leo, Casper, Leif, Karin, Maja, Torben, Kitty og John

Afbud:

Klaus

Næste menighedsrådsmøde: 8. juni – 17. august 9. september – 12. oktober – 10. november kl.
18.30
Samarbejdsudvalg:
Svenstrup indkalder efter sommerferien
Forretningsudvalg:
1. juni -12 august – 2 september

Godkendelse af dagsorden
1. Formand, Leo
a. Menighedsrådet tager ansvar for klimaet. Oplæg er sendt ud via mail
Vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe der skal se på hvilke tiltag der kan iværksættes for at
nedbringe energiforbrug og højne biodiversitet.
b. Etiske retningslinjer. Fotografering i kirken
Casper laver et oplæg som behandles på næste MR-møde
c.

Malerier samt andre ting som Sønderborg museum ønsker at tilbagelevere til Svenstrup kirke.
Vi er interesseret i dåbskanden. Resten må museet gerne opbevare.
Hvis vi skal hjemtage malerierne, bør de opbevares i kasser på loftet, sammen med det andet maleri
Vi vil også gerne opbevare digtet.

d. Boligafgiftsaftale og haveaftale for præstegården
Aftalerne blev underskrevet
e. Gen-autorisering af menighedsrådsbrugere.
Rettigheder blev genbekræftet. Ingen ændringer ift. sidste år.
f.

Indhegning af dam omkring præstegård.
Fuldført. Præsten er tilfreds med resultatet.

g. Heste på græsstykke mellem kirke og præstegård. Vi skal have lavet en aftale.
Leo har lavet oplæg til en aftale. Den skal godkendes og underskrives og sendes til PU. Aftalen blev
enstemmigt vedtaget.
2. Næstformand, Klaus
a. Ikke tilstede.
3. Præsten. Casper
a. Fortsat livestreaming?
Vi fortsætter så længe vi er under Corona restriktioner. Vi vil samtidig forespørge på laugenes hvad
holdningen er.
b. Kommende arrangementer
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Der er pinsegudstjeneste i Nygård på mandag.
c.

Alterdug
Vi har brug for en ekstra alterdug. Karin og Maja står for indkøbet.

4. Økonomiudvalg, John Klaus og Leo.
a.
5. Kirke- og kirkegårdsudvalget, John, Klaus, Leif og Leo.
a. Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
6. Præstegårdsudvalg, Karin og Leif
a. Skimmel i præstegården. Mail fra Torben Andersen 11. maj.
Der er møde i præstegården fredag den 21. maj med PU´s byggesagkyndige.
7. Aktivitetsudvalg Karin, Leif, præsten og Maja
a. Menighedsgudstjenester
Det drøftes yderligere i aktivitetsudvalgets separate møde.
8. Kirkeværge. Karin
a. Rengøringssituationen i kirkens bygninger
Vi blev enige om at få ekstern rengøring 3 timer om ugen startende fra august.
b. Vasketøj
Vi besluttede at indkøbe en vaskemaskine og tørretumbler. Leif M indhenter priser.
9. Kontaktperson, Klaus
a. Ikke tilstede
b.
10. Orientering
Formand, Leo
a. Det årlige syn den. 25. maj klokken 16.00
Der er mødepligt. Der serveres smørrebrød efter gennemgangen. Torben arrangerer smørrebrød.
Næstformand, Klaus
a. Ikke tilstede
Præsten. Casper og Kitty
a. Gudstjenester i den kommende tid
b. Corona situationen
c.

Konfirmation i Egen
Kitty orienterede om de kommende konfirmationer der skal foregå i Svenstrup kirke.

Økonomiudvalg, John, Klaus og Leo
a. Budget 2022.
Stort set klart til aflevering næste måned.
b. Kvartalsrapport 2021.
OK. Ingen større afvigelser
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Kirke- og kirkegårdsudvalget. John, Klaus, Leif og Leo.
a. KIKU mødet den 28. april
Kort orientering. Se i øvrigt referatet
b. De sidste tal for befolkningen i Svenstrup modtaget fra Kirkefondet
Vi vendte kort tallene og kunne se et lille fald i befolkningen
Præstegårdsudvalg, Karin og Leif
a. Ikke noget.
Kirkeværge, Karin
a. Ikke noget
Kontaktperson, Klaus.
a. Ikke til stede
Aktivitetsudvalg. Karin, Maja, præsten og Leif.
a. Menighedsgudstjenester
Det diskuteres i udvalget
b. Mødet den 18. maj
Der bliver fast sat en ny dato
Nyt fra medarbejderrepræsentant, Torben
a. Der efterlyses medarbejdermøder.
Samarbejdsudvalg for Nordals, Leo, Karin og Maja
a. Ikke noget til orientering
Gaveudvalg, Torben og Leo
a.
Skovene, Leo
a. Der er blevet skovet gran, der skal sælges som tømmer

11. Evt.
a.

Leif medbringer kage.
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