Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 8. juni 2017
Afbud: Kirsten Madsen, Jørgen Bækgaard og Per Reippurth

Mødepunkt

Referat og indstilling

1. Intro ved Charlotte Seithen og Carsten Marvig

2. Orientering generelt ved formand IJ

CS ledede os gennem salme 844
CM talte om bønnen/sætningen ”Gud i vold”. Må
bruges af os alle i hverdagen, i arbejdet og i det
frivillige arbejde i menighedsrådet.
Om arbejdskultur og frihed for MR-arbejde i
kirketiden.
Kort om intern kommunikation (mail).
Som korleder er ansat Charlotte Seithen
Der er lavet aftale med Jørgen Schmidt om arbejde
med teknik og hjemmeside.
IJ tilmeldt facilitatorkursus i efteråret
Lutherarrangement : Der er købt 15 billetter til MRmedlemmer og ansatte (som ønsker det).

3. Præstegårds-,

Orientering ved

Kirke- og
formand IJ

kirkegårdssyn. Der er konstateret mange mangler ved de forskellige

syn.
IJ, AM og JB har haft møde om økonomien og
prioriteringer i præstegård og Storring Kirke.
IJ og BK har talt om Stjær Kirke
Der lægges op til at man prioriterer i rækkefølgen:
Arbejdsmiljø, miljø, vedligehold og nye tiltag.
Dette er i overensstemmelse med provstiets syn.
Synsprotokoller skal gemmes og indsendes via DAP
Der gøres opmærksom på at udvalgene i udstrakt
grad er beslutningsdygtige og det forventes at man
orienterer rådet.

4. Nedsættelse af udvalg til arbejde med miljø og
energi (Beslutning)

Der er store udgifter til energi/varme i bygningerne.
Der er nedsat et ad hoc-udvalg til at arbejde med
dette
Det ønskes at man undersøger og beskriver
problemerne mhp få det på budgettet i de nærmeste
år.
I første omgang består udvalget af JS og AM.
Eventuelt i samarbejde med ekstern kyndig.

5. Budgetbidrag. Orientering og beslutning ved AM.

Handlingsplaner, for udbedring af de i pkt 3 nævnte
mangler, samt anlægsarbejder, skal ledsages af
ansøgning til provstiet om hhv. udviklingspulje og
5%-midler.
De første 5 måneder af året er der rimelig
overensstemmelse mellem budget og forbrug.

6. Stjær Kirkegård. Orientering og beslutning

Budgetbidrag (til brug ved fremtidige
budgetforhandlinger) er ud fra tidligere års
regnskaber udarbejdet ved regnskabsfører John
Karup.
Der planlægges færdiggørelse af kirkegårdsplanen
fra 1988 bestående af firkanter med bøgehæk syd for
kirken.
I forbindelse med plantning af større træ ved Lutherbegivenhed skal vi undersøge muligheder for at
påbegynde omlægning af nedlagte gravsteder på
kirkens nordside til græsplæne med småtræer

7. Om muligheder for lyd- og billedoptagelser i Stjær
Kirke. Orientering ved JS

8. Høstgudstjeneste

9. Kirkeblad

10. Sommermøde Orientering ved HØ

11. Aktivitetsudvalget . Orientering
12. Kirke- og kirkegårdsudvalget Orientering ved HØ
13. Eventuelt

Næste møde 31-08-2017 kl. 19:00
Referent Bendt Kristensen

Det eksisterende anlæg til overførsel af billed og lyd
til skærm i våbenhuset, kan udvides med
optagefunktion.
Dette vil kunne lette CM’s arbejde og mindske
behovet for private optagelser
Der foreligger tilbud mhp dette.
Det nuværende menighedsråd mangler en principiel
diskussion om brugen af, samt de økonomiske og
praktiske forhold omkring dette. Dette kommer på
dagsorden ved næste møde 31/8
Der planlægges høstgudstjeneste 24/9 2017
Denne afholdes i præstegårdshaven og i ugen forud
kan planlægges ”Gud og fællesspisning” i kirken og
forsamlingshuset i Stjær
Endeligt oplæg forventes at foreligge ved næste MRmøde 31/8
Næste kirkeblad bliver en pamflet med oplysning om
gudstjenester i juli-medio september.
Der påbegyndes indsamling af ideer / materiale til det
efterfølgende, som forventes at udkomme primo
september.
Det endelige program er udarbejdet og de praktiske
forhold er aftalt.
Opgaver uddelegeret af sommermødeudvalget.
Program annonceret i ugeblad og på hjemmeside
Efterårets program foreligger og offentliggøres på
hjemmeside, ugeavis og i kirkebladet.
Sogneudflugt fastlagt til 30/8 2017
Kort om kommunikation vedr. opgaver i den daglige
drift. Aftalt at mødes 2 gange årligt
CM orienterer om praktiske og økonomiske forhold i
forbindelse med ombygning. Tidligere og kommende.

