Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 1. februar 2017
Afbud: Ingen

Mødepunkt

Referat og indstilling

1. Velkommen og godt nytår

Charlotte Seithen introducerede os for en ny sang .
”Et spiseligt kirkeår”

2. CM om aktiviteter
HØ om landsbyprojekter

Om fælles arrangementer og muligheder for
fremtidige aktiviteter. Herunder involvering af ALLE
tre byer/samfund i sognene her.
F.x. en fælles kulturuge i pastoratet
HØ har deltaget i inspirationsmøde i Skanderborg
kommune. Om hvilke bud borgerne har på udvikling
og ideer i lokalsamfundene.
Der er møde i borgergruppen Stjær 26/2 og vi vil
gerne sørge for at kirken er repræsenteret.

3. Sommermøde (HØ m.fl.)

Sommermødeudvalget er kommet langt med
planerne for sommermøde og ugen op til.
I den forbindelse godkender rådet hermed en udgift til
anlæggelse af strømforsyning til scene (nedgravning
af kabler og tilslutning m.m.)

4. JS orienterer om nyt regnskabssamarbejde og
sekretærfunktion

JS har været til møde og på rundvisning i
regnskabscenter - fælles for provstiet - hvor man har
mulighed for at flytte arbejde til.
Der er argumenter for og imod
Fordele er bl.a. lettere arbejde med mere
sammenlignelige regnskaber og deraf følgende bedre
forhold ved ligning(fordeling af midler)
Man kan frygte det lokale ansvar og handlefrihed
indskrænkes.
Der vil blive fulgt op med flere møder og
undersøgelse om alternative løsningsmuligheder.
Sekretærfunktionen for kirkerne i firkløveret været
samlet hos en medarbejder i Galten. Udbyttet for
Stjær-Storring-Høver har været begrænset i forhold til
udgiften.
IJ og CM tager til møde om mulighederne idet
kommende samarbejde

5. CS orienterer om personale og koncerter

Koncerter har hidtil været betalt af rådet; men der er
fremsat argumenter for at opkræve entre.
Henstilling til at man hjælper med oprydning i Stjær
våbenhus og i konfirmandstuen.
Kalenderføring ønskes bedre – også for at øge
gennemskuelighed i forhold til arbejdsopgaver.
PR i forbindelse med arrangementer

6. JB orienterer

Den nye graver er tiltrådt d.d. og er ved at blive
introduceret til opgaverne.
Arbejdstilsynet har lavet kontrol-besøg. Alt fundet i
orden.

7. IJ Samarbejde med de tre borgerforeninger

Talt om hvordan vi kan komme til at samarbejde med
de tre borger- og beboerforeninger i pastoratet.
Dette tages op ved næste MR-møde og hænger fint
sammen med borgermøde i Stjær

8. Kalenderpunkter

Afstemning / uddelegering af opgaver ved kommende
arrangementer.

9. CM: Mændenes morgenbord

Der har 3 gange været afholdt ”Mændenes
morgenbord” med hyggeligt samvær, sang og snak i
konfirmandstuen.
Sidste fredag i hver måned og der er aftalt forårstur
med start i kirken.
Der er udstrakt grad af egenbetaling til
arrangementerne.

10. Kirkebladet

Det nuværende kirkeblad skal suppleres med
gudstjenesteliste til udhængsskabe og hjemmeside.

11. Diverse

I forhold til kommende budgetter vil IJ, BK og JS
være opsøgende og koordinerende (Anlægsønsker
inden 15/4)

Eventuelt:

Der bliver studiedagsudvalg. HØ, CM og IJ
Der har været lidt problemer med kalenderaftaler og
møder. Fremover vil vi tilstræbe at næste års
kalender aftales ved sidste møde inden
sommerferien.
Der er lavet aftaler om brænde til spejderne
Strikkeklubben fortsætter med dåbsklude til dåbsbørn
og strømper til hjemløse
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