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1

19.00

Godkendelse af dagsorden

Birgit Svenningsen

Drøftelsen af ”Hvad skal Skødstrup Kirke være kendt for”
blev udsat til næste møde
Herefter blev dagsordenen godkendt
2

Grovbudget 2018 (bilag) – Grovbudgettet blev fremlagt
Hans-Georg Christensen
på møde den 19. april, og der var ikke bemærkninger
dertil. Det skal formelt godkendes på dette møde med
det unikke stempel: Skødstrup Sogns Menighedsråd, CVRnr. 17488015, Budget 2018, bidrag budget afleveret d.
02-05-2017 10:55
Hans-Georg Christensen fremlagde grovbudgettet, som
blev godkendt af rådet. Referat af dagens møde indlæses
i den digitale arbejdsplads (DAP) af formanden

3

Kvartalsrapport 1-2017 (bilag)

Hans-Georg Christensen

Hans-Georg Christensen gennemgik kvartalsrapporten,
der af forskellige årsager ikke var den mest opløftende.
Hans-Georg Christensen påpegede forskellige grunde til
resultatet, herunder blandt andet en ændring i
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ejendomsskatter fra betaling for landzonejord til byjord.
Kirkeværgen forsøger at få ændret dette
4

Diverse arbejder fra syn

Tonni Quist Sørensen og
Carsten Jensen

Kirkeværgen og formanden er i færd med at
sammenskrive noterne fra synet den 22. april, som
efterfølgende behandles som fast punkt på kommende
MR-møder
5

Hækklipning

Dorte Persson

Dorte Persson fremlagde ønske fra kirketjenerne om at få
ekstern hjælp til hækklipning som sidste år. Det blev
besluttet, at Dorte Persson skaffer tilbud på hækklipning
med henblik på genoptagelse af drøftelsen på næste MRmøde
6

Evt. flytning af ”Glarmann-stenen” ved kirken?

Tonni Quist Sørensen og
Carsten Jensen

Carsten Jensen nævnte, at der opfordres til, at arealerne
op mod kirkerne så vidt muligt friholdes for gravsten m.v.,
men efter en kort drøftelse besluttede menighedsrådet,
at man vil bibeholde Glarmann-stenen ved kirken – dog
kun som sten med to planter og ikke med bed foran
stenen. Stenen er bevaringsværdig
7

Nyt fra byggeudvalget

Erik Søndergård m.fl.

Erik Søndergård nævnte følgende fra byggeudvalgets
møde med provst og provstiets arkitekt den 10. maj:
Provstens arkitekt havde stillet forslag om at udskrive en
idekonkurrence i forbindelse med planerne om
byggeri/indretning af pladsen ud for sognegården for at
inddrage byens borgere. De allerede givne
forudsætninger for byggeriet skal specificeres, inden en
konkurrence udskrives. Der påtænkes nedsat et panel til
bedømmelse af indkomne ideer, og det blev drøftet, om
det er tilladt at udlove en præmie til vinderforslaget.
Dette vil blive undersøgt. Punktet vil blive drøftet på ny på
juni-mødet
Hans-Georg Christensen nævnte, at provsten havde rost
det fine oplæg forud for mødet, som var udarbejdet af
Erik Søndergård. Endvidere nævnte han, at provsten
forekom at være positivt stemt for projektet
8

Meddelelser
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Susanne Kristensen nævnte, at konfirmationerne var
forløbet fint
Endvidere nævnte Susanne Kristensen, at der arbejdes
med at finde ny kirkesanger som afløser for Matthias
Carsten Jensen oplyste, at kirkegården havde fået den nye
maskine, som fungerede til alles tilfredshed
Hans-Georg Christensen, Anita Fabricius, Erik Søndergård
og Birgit Svenningsen deltager i budgetsamråd den 31.
maj. Birgit Svenningsen tilmelder til provstiet
9

Eventuelt

Alle

Der blev opfordret til deltagelse i Grundlovsmødet den 5.
juni ved Sognegården

Til drøftelse – fortsat fra mødet den 19. april
Kl. 20.30 Alle var inden mødet den 19. april bedt om at reflektere over
(eller
følgende spørgsmål:
tidligere)
Hvad skal Skødstrup Kirke være kendt for?

Alle

Følgende blev nævnt på møde den 19. april:
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 21. juni
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