Skødstrup Menighedsråd
Referat
Dato
18. maj 2016

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00-21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
5/2016

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Dorte Person,
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Birgitte Hørby, Lykke
Kloch Sørensen, Søren Hjortshøj Jacobsen, Hanne Jacobsen, Marie Ørgaard, Erik
Søndergård, Susanne Kristensen, Carsten Lund Jensen

Afbud

Birgit Furholm, Hans-Georg Christensen, Tonni Qvist Sørensen, Birgitte Hørby

Referat

Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:



Næste menighedsrådsmøde onsdag den 15. juni 2016 kl. 19
Møde i kirkebladsudvalget onsdag den 18. maj 2016 kl. 18

Til beslutning:
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af lukket punkt
Godkendt
2

Diverse arbejder fra syn – herunder
varmestyring/natsænkning

Søren Hjortshøj Jacobsen

Løgten El arbejder videre med dette, og punktet sættes
på dagsorden til næste møde
Lys på kirken
Der arbejdes videre med dette, og punktet sættes på
dagsorden til næste møde
Hækklipning
Tilbuddet blev godkendt, og hækklipningen er planlagt til
august måned
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Træfældning
Tilbuddet blev godkendt. Carsten Lund Jensen giver
besked til kirkegårdsværgen. Til næste møde indhentes
tilbud på beskæring af træer langs skuret ved
sognegårdens gavl
3

Betaling af udlæg til vinbondearrangement (kr. 1250)

Birgit Svenningsen

Menighedsrådet besluttede at betale udlægget til
arrangementet. Birgit Svenningsen fremførte, at
kassereren, som ikke deltog i mødet, var imod, at beløbet
betales
4

Henvendelse vedrørende udlån af kirke og personale til
f.eks. dåb

Birgit Svenningsen

Der var enighed om, at kirke og personale stilles til
rådighed i forbindelse med udlån af kirken
5

Menighedsrådsvalg 2016/opstillingsmøde. Nyt fra
udvalget

Alle

Erik Søndergård nævnte, at der findes forskelligt
materiale på nettet, som blandt andet kan bruges til
forberedelse af opstillingsmødet den 13. september.
Materialet findes på:
http://www.menighedsraad.dk/aktuelletemaer/menighedsraadsvalg-2016/
hvorfra det også er muligt at tilgå ”valgportalen”
6

DASF´s legat

Birgit Svenningsen

Der var indkommet ansøgning på midler fra legatet fra
Skødstrup Sportsforenings gymnastikafdeling.
Ansøgningen blev imødekommet, og kirkekontoret sørger
for udbetaling fra DASF´s legat til gymnastikafdelingen
7

Orientering om budgetsamråd den 25. maj kl. 19;
opfordring til at deltage i drøftelse af rapporten: Giver
det mening – samtaler om dåb i en tid i forandring”
(rapportens anbefalinger vedhæftes som bilag samt
invitation til budgetsamråd)

Birgit Svenningsen

Birgit Svenningsen opfordrede alle til at deltage i
budgetsamrådet den 25. maj og melde tilbage om
deltagelse til Birgit Svenningsen senest 23. maj
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8

Meddelelser
Der var kommet henvendelse angående deltagelse i
Lutherstafet 2017. Henvendelsen er sendt videre til
præsterne til vurdering af, om Skødstrup skal deltage.

Alle

Ordningen vedrørende frivillige afventer tilbagemelding
fra Røde Kors. Birgit Furholm arbejder videre hermed.
Kirketjenerne opstiller borde/stole og står for indkøb til
kirkestafet den 1. juni. Dem, der har givet tilsagn om at
hjælpe, mødes i sognegården senest kl. 19.15 og hjælper
med oprydning efter arrangementet. Et udvalg arbejder
videre med arrangementet (Carsten Lund Jensen, Erik
Søndergård, Marie Ørgaard og Birgit Furholm).
Erik Søndergård nævnte, at der inden længere vil være
nyt at meddele om Rethink Dyder 2017.
Erik Søndergård oplyste, at der havde været holdt møde i
fællesrådet/byudviklingsgruppen med deltagelse af
blandt andet Henrik Andersen, Teknik og Miljø, og Per
Mandrup fra Moesgård vedrørende jernalderfundene,
herunder bevaring af den brolagte vej. Man havde
drøftet muligheden for at lave en form for
”oplevelsesrute” gennem moserne og bopladsen for
således at sætte Skødstrup på Danmarkskortet. Det
påtænkes at søge fonde om økonomisk støtte. Der er
berammet nyt møde til 1. september. Menighedsrådet
var positivt stemt over for planerne. Erik Søndergård
spurgte, om der var stemning for eventuelt at få flyttet to
store kværnsten til kirkegården. Det var der, og der tages
nu kontakt til kommunen og Moesgård.
Jens Bruun-Madsen spurgte på vegne af fællesrådet om
tilladelse til ophængning af plakat i sognegården.
Menighedsrådet havde den opfattelse, at der i
sognegården udelukkende annonceres med kirkens
arrangementer.

9

Eventuelt

Alle

Intet
10

Lukket møde
Orientering om personalesituationen
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