Skødstrup Menighedsråd
Dagsorden
Dato
27. august 2014

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Gunhild Langballe,
Dorte Person, Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Birgitte
Hørby, Lykke Kloch Sørensen, Søren Hjortshøj Jacobsen, Karen Holmgaard Nielsen,
Marie Ørgaard, Erik Søndergård

Afbud
Referat

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
7/2014

Hanne-Marie Sveigaard

Øvrige informationer:




Næste møde: Den 17. september 2014 kl. 19.00
Studietur: Den 30. august 2014 mød ved sognegården kl. 9.00
Kirkestafet (Skødstrup Kirke) den 7. oktober 2014

Til orientering:
Nr.
1

Tid
Dagsordenspunkt
Kl. 19.00 Besøg af murermesteren, der skal stå for rensning af
kirkens hvælvinger, som forklarer om arbejdet.
Murermester Mogens Rasmussen gav en detaljeret
gennemgang af arbejdets art

Ansvarlig for punktet
Søren Hjortshøj Jacobsen

Søren Hjortshøj Jacobsen tager kontakt til arkitekt Hans
Grøn for at høre, om han har kendskab til andre, der
kan give et overslag på arbejdet

Til beslutning:
Punkt
2

Tid
Dagsordenspunkt
Kl. 19.15 Godkendelse af dagsorden
Underskrivning af referat fra sidste møde – gøres inden
vi forlader mødet – der vil næste gang blive fremlagt de
referater, som mangler at blive underskrevet

Ansvarlig for punktet
Birgit Svenningsen

Tonni Qvist Sørensens fortsatte medlemskab af
Menighedsrådet (I flg. lov om menighedsråd § 15 stk. 2)
Tonni Qvist Sørensen vil gerne fortsætte i
menighedsrådet, og dette blev godkendt af
menighedsrådet
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3

Regnskabsrapport for første ½ år – bilag vedlagt
Godkendt

Hans-Georg Christensen

4

Regning og bestilling hos Mercatino
Hans-Georg Christensen orienterede om punktet

Hans-Georg Christensen

5

Optimera-aftalen
Sættes på som punkt i oktober

Hans-Georg Christensen

6

Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af ”eventuel
embedsbeskrivelse” som supplement til stillingsopslag til
ny præstestilling
Udvalg blev nedsat, bestående af: Erik Søndergård,
Marie Ørgaard og Gunhild Langballe

Birgit Svenningsen

7

Opfølgning på opgaver fra syn
Se bilag fra møde 2/2014
Intet

Tonni Qvist Sørensen,
Søren Hjortshøj Jacobsen

8

Skal vi købe statistikker fra Kirkefondet?
Menighedsrådets medlemmer opfordres til at tjekke
Kirkefondet.dk for at se eksempler på rapporter, man kan
få udarbejdet med relevant statistikmateriale for sognet.
Punktet vil blive sat på dagsordenen på et senere
tidspunkt

Erik Søndergård

9

Nye borde og stole til sognegården + kontor i præstebolig
Foreløbig pris ca. 400.000,- kr. inkl. moms

v. udvalget

Til sognegården skal der findes lettere stole, der kan
stables, og borde, der kan klappes sammen. Der skal
indhentes 2 tilbud
Udvalget arbejder videre med sagen
10

a. Fastsættelse af synsdato: 4. oktober 2014 kl. 9.00

Birgit Svenningsen

b. Valg af bygningssagkyndig
Arkitekt Hans Grøn, Ebeltoft, blev valgt, Søren Hjortshøj
Jacobsen spørger, om han vil modtage valget, og der vil
blive fastlagt en synsdato på det kommende møde
(Ark. Hans Grøn har sagt ja til at være bygningssagkyndig
for Skødstrup Menighedsråd)
11

Ny PC til kirketjenerne
(Den gamle har tilhørt kontoret og er repareret en gang.
Programmerne er for gamle, kan ikke længere opdateres,
hvorfor den let kan udsættes for virus; må ikke bruges til
at modtage papirer med personlige oplysninger)

Søren Hjortshøj Jacobsen/
Dorte Person
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Kirketjenerne indkøber en bærbar pc-er inkl. nødvendige
programmer
12

13

Udvidelse af skuret ved østgavlen af sognegården
Der er indkommet 2 tilbud, hvoraf der mangler
præcisering af det ene tilbud. Søren Hjortshøj Jacobsen
må tage det billigste
Kl. 20.30 Status for kirke- og kulturmedarbejderens
(sognemedhjælperen) arbejde
Karen Holmgaard Nielsen orienterede om sit arbejde

Søren Hjortshøj Jacobsen

Karen Holmgaard Nielsen

Karen Holmgaard Nielsen skal aflevere årlig status om
sit arbejde i januar mdr.

Til meddelelse:
Nr.
14

15

Tid
Kl. 20.55

Dagsordenspunkt
Meddelelser
Kursus for menighedsrådsmedlemmer – program
uddelt

Ansvarlig for punktet
Birgit Svenningsen

Eventuelt
Punkter til næste møde:
Renovering af orgel – materiale uddelt
Dato for seminar i november
Da kirkens tag er af bly – skal jorden udenom
undersøges for bly

Alle
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