Skødstrup Menighedsråd
Referat
Dato
19. april 2017

Møde
Klokkeslæt
Skødstrup Sogn
Kl. 19.00 – 21.00
Menighedsrådsmøde

Sted
Skødstrup sognegård

Nr.
3/2017

Faste deltagere

Hans-Georg Christensen, Jens Bruun-Madsen, Tonni Qvist Sørensen, Dorte Persson,
Birgit Furholm, Birgit Svenningsen(formand), Finn Liboriussen, Egon Grouleff Thomsen,
Hartvig Bjerrum, Anita Fabricius, Erik Søndergård, Susanne Kristensen, Carsten Lund
Jensen

Afbud

Dorte Persson, Anita Fabricius, Hartvig Bjerrum

Referat

Birgit Svenningsen

Øvrige informationer:
Kommunikationsudvalget holder møde onsdag den 19. april kl. 18
Syn: lørdag den 22. april kl. 9 i Sognegården
Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.

Til beslutning
Punkt

Tid

Dagsordenspunkt

Ansvarlig for punktet

1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Punkt 6 udsættes indtil videre (Susanne Kristensen og
Hans-Georg Christensen giver besked, når punktet skal
behandles)
Nyt punkt 6: Dåbsservietter v/Birgit Furholm
Punkt 8: hækklipning udsættes til mødet den 17. maj
Ikke noget lukket punkt på mødet
2

Grovbudget 2018 (1 bilag)

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen fremlagde budgettet, og der var
ikke bemærkninger dertil. Det skal formelt godkendes på
det kommende møde med det unikke stempel. Sættes
derfor på dagsordenen til mødet den 17. maj
3

Godkendelse af regnskabsinstruks
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Hans-Georg Christensen
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Instrukserne er justeret og tilrettet. Hans-Georg
Christensen foreslog, at både Lene Frahm Nygaard og
Kristine Thastum får et dispositionsbeløb på 1.000 kr
hver. Dette blev vedtaget
4

Diverse arbejder fra syn
- tilbud på minilaster
- udskiftning af toiletter i sognegården

Tonni Quist Sørensen og
Carsten Jensen

Carsten Jensen fremlagde et nyt tilbud på minilaster, som
lå meget tæt på det, der blev fremlagt på mødet i marts,
og som var fra en lokal leverandør, som har de øvrige
kontrakter på kirkegården. Tilbuddet fra elite service blev
godkendt.
Der var tilbud på toiletter til sognegård og kapel, i alt ca.
23.000. Tilbuddet blev godkendt.
Der var indkommet henvendelse fra
TrygFonden/kunstenatreddeliv angående udvendig
opsætning af vores hjertestarter, således at den er
tilgængelig uden for sognegårdens åbningstid. Pris for en
isoleret kasse er ca. 7.000 kr. Forslaget blev vedtaget, og
kirkekontoret sørger for det videre forløb
5

Lys på kirken – tilbud

Tonni Quist Sørensen

Tonni Quist Sørensen havde fået tilbud fra Bravida på ca
24.000, som blev vedtaget. Birgit Svenningsen sender
anmodning til provsten om tilladelse til at bruge af
udsmykningsmidlerne
6

Dåbsservietter

Birgit Furholm

Birgit Furholm orienterede om det nye initiativ i kirkerne,
nemlig strikning af dåbsservietter, til brug ved barnedåb.
Hun havde skaffet opskrifter og lavet prøver på
servietterne. Birgit Furholm vil gerne stå for en
strikkeklub, hvor deltagerne betaler for garnet og
deltager i en strikkeklub i sognegården, som både har et
socialt islæt og et praktisk islæt med at strikke
servietterne. Der var enighed om, at det er et fint initiativ,
og Birgit Furholm sørger for, at der indkøbes garn til
formålet. Strikkeklubben starter den 22. maj i
sognegården. Der annonceres om initiativet, også i det
kommende kirkeblad. Det vil være nødvendigt med
tilmelding aht kaffe og indkøb af garn
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Frugttræer i præstegårdshaven
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Menighedsrådet godkendte, at Erik Søndergaard
indkøber 5 frugttræer til præstegårdshaven, og at de
gamle træer fældes
8

Nedsættelse af kunstudvalg

Alle

Der blev nedsat et udvalg, bestående af Erik Søndergaard,
Jonna Pedersen og Hans-Georg Christensen. Erik
Søndergaard nævnte, at man eventuelt også kunne
samarbejde med skolen om kunstudstillinger
9

Nyt fra byggeudvalget

Erik Søndergaard m.fl.

Byggeudvalget holder møde med provsten og provstiets
arkitekt den 10. maj kl 15 i sognegården
10

Meddelelser

Alle

Susanne Kristensen oplyste, at der nedsat et
ansættelsesudvalg i forbindelse med, at kirkesanger
Matthias Skaarup Sørensen har opsagt sin stilling pr. 1.
juni. Udvalget består af Susanne Kristensen, Anita
Fabricius og organist Torben Holm Christensen
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Eventuelt

Alle

Der blev erindret om syn lørdag den 22. april.
Erik Søndergaard oplyste, at jernaldervejen vil blive flyttet
tirsdag den 25. april.
Carsten Jensen oplyste, at der igen var problemer med
tyveri fra biler på kirkens parkeringspladser. Der vil blive
opsat skilte på den nederste parkeringsplads. Endvidere
drøftede man, om der skal sættes opsyn på
parkeringspladserne til konfirmationerne. Der er således
en opfordring til at gå forbi, hvis man alligevel er i
området.
Der medsendes en flyer 2 gange i 8541 for at reklamere
for grundlovsarrangementet, hvori Fællesrådet,
sportsforeningen m.fl. deltager. Punkter til kommende
møde: fælles annoncering, kvartalsrapport, anvendelse af
sognegården, hækklipning

Til drøftelse (nyt tiltag)
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Kl. 20.30 Alle var inden mødet bedt om at reflektere over følgende
(eller
spørgsmål:
tidligere)
Hvad skal Skødstrup Kirke være kendt for?

Alle

Følgende blev nævnt på mødet:
Medmenneskelighed – livets overgange – relevans i folks liv –
vedkommende for alle aldersgrupper – nærvær i mødet med folk
God udnyttelse af lokalerne – kirken er godt besøgt hver søndag –
flot beliggenhed, velholdt kirke, kirkegård, dygtigt personale
Mange forskellige aktiviteter (mangfoldighed) – nye initiativer
sættes i gang, mens andre lukkes ned – samlingspunkt i
lokalområdet (både socialt og kulturelt) - åbenhed (f.eks.
grundlovsmøde) – imødekommende
Kvalitet i det, der ”leveres” – troværdighed – visioner (ikke kun
hvile på laurbærrene)
Drøftelsen fortsætter på mødet den 17. maj
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