Skødstrup Menighedsråd
Dagsorden
Dato
21. oktober 2015

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
9/2015

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

Lykke Klock Sørensen, Tonni Qvist Sørensen

Referat

Hanne-Marie Sveigaard

Øvrige informationer:


Næste menighedsrådsmøde onsdag den 18. november kl. 19.00 i sognegården

Til drøftelse:
Punkt
1

Tid
19.00

Provstiprofil
Mulige fokusområder i kort stikordsform – som
indledning til drøftelse på menighedsrådsmøde den 21.
oktober:

Alle; se medsendt
bilagsmateriale

Hverdagsgudstjenesterne:
- Skal antallet reduceres, så der bliver frigjort tid
og kræfter til andre aktiviteter (f.eks. kulturelle
arrangementer)?
- Deltagerantallet i hverdagsgudstjenesterne er for
nedadgående
Studiekredse:
- Kunne måske tiltrække den store gruppe +60årige, som ikke ses så ofte i kirken, og som ikke
deltager i hverdagsgudstjenester
+60-gruppen:
- Stor gruppe i Skødstrup, men hvor er de henne i
vores sammenhæng?
- Føler sig ikke som målgruppen for en
hverdagsgudstjeneste med kaffe og blødt brød
Gruppen af forældre til de helt små børn (0-2 år):
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Forholdsvis stor gruppe, som vi p.t. ikke har
egentlige tilbud til
Babysalmesang/legestue? Stor succes i de kirker,
der tilbyder disse aktiviteter

Gruppen af forældre til store børn (de 40-55-årige
voksne):
- Også en stor gruppe, som vi måske kunne tilbyde
at synge i et lokalt kirkekor?
Andet indsatsområde:
- At løfte den musikalske side af kirkelivet for at
appellere til andre grupper
De forskellige punkter blev diskuteret
Mange gode ting kom frem
Udvalg til at gå videre med forslagene:
Birgitte Hørby, Marie Ørgaard og Erik Søndergård

Til beslutning:
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

2

20.00

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af lukket punkt
Godkendt

Birgit Svenningsen

3

Budget 2016 (se bilag)
Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18 48 80 15
Budget 2016. Endeligt budget afleveret den 06-10-2016
kl. 15.56
Fremlagt
Budgettet 2016 Godkendt
Kordegnen søger for at budgettet bliver retmæssigt
indsendt

Hans-Georg Christensen

4

Evaluering af grundlovsmøde
Grundlovsdag er i 2016 en søndag
Grundlovsdag gentages i 2016
Udvalg: Erik Søndergård, Susanne Kristensen, Marie
Ørgaard, Jens Bruun-Madsen og H-G Christensen

Alle

5

Diverse arbejder fra syn
Terrasse ved sognegården er fjernet
Dæksel på p-plads ved sognegården er rettet op

Søren Hjortshøj Jacobsen
Tonni Qvist Sørensen
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6

Brev fra naboer om rågerne
Tonni Qvist Sørensen har kontaktet Himmerigsgården
og aftalt at der skal ses på problemet til foråret, da der
ikke er noget vi kan gøre på nuværende tidspunkt.

Tonni Qvist Sørensen

7

Ringeanlægget til kirkeklokkerne (se bilag) Nyt
styringsanlæg.
Godkendt af menighedsrådet, såfremt vi kan få pengene
fra Axel Svenningsens arv.
Vi tager imod Tubalka’s tilbud

Søren Hjorthøj Jacobsen

8

Udskiftning af diverse skilte (se bilag)
Vi får udhængsskabet udskiftet + skiltet ved indkørslen
til sognegården

Søren Hjortshøj Jacobsen

9

Udskiftning af samtlige cylindre og nøgler i alle bygninger
Punkt til næste møde

Søren Hjortshøj Jacobsen

10

Meddelelser
Orientering om kirke stafet i 2016
Den 1. juni 2016
Der bliver igen lavet en folder som sidst.
H-G Christensen er kommet i udvalg, der skal tage sig af
og se på strukturen på Regnskabskontoret.
Der har været møde i byggeudvalget. Erik Søndergård
orienterede, man påtænker at spørge 4 arkitekter om de
vil lave forslag til en løsning.
Provsten + en byggesagkyndig vil gerne komme og se på
området, og hvad der skal gøres.
Til valget: Orienterings og opstillingsmøde den 13-092016
Byplansudvalget under Fællesrådet vil gerne have en
bænk her ved kirke/sognegården, de vil gerne stille den
op mellem grundlovsstenen og indkørslen, punkt til
næste møde

Alle

11

Eventuelt
Folkekirkeinfo punkt til næste møde
Mødekalender
Julemøde den 9-12-2015
Susanne Kristensen’s navn skal på præstetavlet – punkt
til næste møde

Alle

12

Lukket punkt
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