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Menighedsrådsmødet onsdag d. 24. april 2013, kl. 19’00 i Sognehuset.
Referat:
Afbud: Arne, Hanne. Medarbejderrepræsentant deltog ikke.
1.

Godkendelse af dagsorden

Punkt j: Kvartalsrapport
Punkt k: Møde med kommunen om ny borgerinddragelse.
2.

Godkendelse af referat fra mødet den 20. marts 2013.

Punkt g: Der er bevilliget ekstra timer til Kurt til maling af carport.
Punkt h: Menighedsrådet arrangerer sammen med frivillige, fredagsspisning.
3.

Meddelelser:
a. Formanden.

Postlisten gennemgås.
Der er ansat en ny graver.
Der er søgt om en ny gravermedhjælper.
Anders og René har været til budgetsamråds møde.
Orienterer om mødet.
b. Præsterne

Intet.
c. Medarbejderrepræsentant.

Intet.
d. Kontaktperson.

Intet
e. Kasserer.

Kasseren appellerer til udvalgene om de sidste budgetønsker.
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4.

Til vedtagelse/beslutning:
a. Gaveregulativ (bilag 1)

Vedtaget.
b. Arbejdsopgaver for kirkegården/sognehuset

Præstegårdsudvalget arbejder på at finde en løsning for afskærmning
til præsteboligen.
Sognehusudvalget arbejder på at finde en løsning for gårdspladsen og
ændring af parkeringsforhold.
c. Oplæring i brug af IT skrivebordet

René gennemgik brug af IT skrivebordet.
d. Indkøb af højskolesangbøger

Er med som budgetønske i 2014
e. Økonomisk analyse: Får vi det rigtige for lønkronerne (bilag 3)

FU laver oplæg til en økonomisk analyse.
f. Forslag om indførelse af stillegudstjenester (bilag 4)

Det besluttes at præsterne planlægger 4 dåbsfrie søndage
i efteråret 2013 og i foråret 2014, som forsøgsordning.
Vi laver en midtvejsevaluering på menighedsrådsmødet i
november.
g. Valg af kontaktperson for graver

René er valgt.
h. Forslag om anvendelse af penge til jordkøb til kirkerenovering
i stedet

Vi beslutter at pengene som vi egentlig har fået til jordkøb, må
anvendes til kirkens renovering.
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i. Kursusansøgning fra graver (bilag 2)

De første to kurser: kirkegårdssystem 1 og 2 er bevilliget.
Vi tager resten af listen op på vores møde i august.
j. Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten er rundsendt, kort gennemgang.
Godkendt og underskrevet.
k. Møde med kommunen om borgerinddragelse.

René orienterer kort om mødet.
Vi ser det ikke som menighedsrådets kerneopgave at gå ind i
projektet.
5.

Meddelelser fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Fortovet er blevet renoveret langs med Obstrupvej.
Udvalget deltager i ansættelse af ny gravermedhjælper,
sammen med graver og kontaktperson.
b. Sognehusudvalg

Flaglisten er udfyldt. Bliver rundsendt.
Astrup kirke har fået et flygel ved at søge Mærsk fonden,
Er der nogen der har lyst til at sende en ansøgning?
Vi kunne godt bruge et flygel.
c. Præstegårdsudvalg

Intet
d. Kirkeværge

Intet
e. Aktivitetsudvalg

Intet
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f. Kommunikationsudvalg

Susanne orienterer kort om møde i Folkekirke Samvirket.
Trygfonden har givet 2 millioner kr. til brug for sorggruppearbejde
på landsplan, projektet strækker sig over 2 år. Pengene skal bl.a.
bruges til lønninger til styringsgruppen, kurser for gruppeledere,
supervision, anskaffelse og trykning af materiale, som kan bruges
af alle.
TPC i Løgumkloster tager sig af det økonomiske.
g. Kirkerenoveringsudvalg

Provstiudvalget har været på besøg.
Det var et positivt møde.

6.

Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde:

Opdatering af regnskabsinstrukser.
Valg af repræsentant til skole-kirke arbejdet.
7.

Eventuelt

Susanne melder afbud til næste møde.

Kaffe: Anders

Referat: Susanne Lauritsen

Sang: Else K.

