Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 22. marts 2018
Afbud: Jørgen Schmidt og Per Reipurth

Mødepunkt

Referat og indstilling

1.Sang ved Charlotte

Indledning med sang fra baby-og børnesalmesang.
”Hvem skabte stjernerne”

2. Velkommen ved Ingrid Jørgensen

Ingrid bød velkommen og vi fortsatte med en
præsentation af ”gamle” og ”nye” medlemmer af
menighedsrådet.
I dag velkommen til Anni Rosenkilde Thomsen og
Anita Albert Jensen fra Høver

3. Præsentation af ny struktur

Der er foreskrevet en struktur med formand,
næstformand, kasserer, kirkeværger og sekretær.
Rådet har vedtaget ny struktur med
1. Dagsordensudvalg, 3 personer: formand, præst, +
1; den ene kan evt skifte ved næste konstituering.
Udvalget kvalificerer dagsorden, men er ikke
besluttende
2. Økonomiudvalg, kasserer, regnskabsfører og
formand. Ikke besluttende, men skal servicere udvalg
med kvartalsrapporter, regnskab, budget etc.
Økonomien skal på sigt ud i udvalgene på oplyst
grundlag.
3. Liv og vækstudvalg ; her arbejdes der med
følgende opgaver:
1. udvikling og evaluering af gudstjenester
2. kalender
3. PR
4. eftermiddagsmøder, Gud & Fællesspisning,
sogneudflugt, påskemåltid, (strikkecafe og
mændenes morgenbord)
Udvalget kan bestå af 5-6 personer, man kan dele
opgaverne, så alle ikke behøver være med i alt,
smågrupper.
4. Bygningsudvalg; begge kirker + præstegård.
5. Kirkegårdsudvalg, begge kirkegårde( + have +
skov)
Regnskab for 2017 fremlagt af regnskabsfører John
Karup.
Der har været enkelte uforudsete poster og flere
store poster velbegrundet i nødvendige tiltag

4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskab
2017

medførende store udgifter. Herunder har det været
nødvendigt at færdiggøre præstegårdens renovering
pga skimmelsvamp, renovering af stensætninger ved
Storring Kirke, fugning af sokkel på Storring Kirke og
udskiftning af vinduer i graverbygningen i Stjær.
Desuden har der været ekstraomkostninger pga
gravers opsigelse og fælles sekretærfunktion.
Regnskabet godkendes
Storring-Stjær Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
21118214, Regnskab 2017,.Afleveret 22-03-2018
20:27
5. Konstituering

Valgt:
Formand Ingrid Jørgensen
Næstformand Hanne Øvlisen
Kasserer Jørgen Schmidt
Kirkeværge Storring Jørgen Bækgaard
Kirkeværge Stjær Bendt Kristensen
Kontaktperson Jørgen Bækgaard
Sekretær Bendt Kristensen
Dagsordensudvalg: CM, IJ , HØ og BK
Økonomiudvalg: IJ, JS og regnskabsfører John
Karup
Liv og vækstudvalg: Kirsten Madsen, Anita
Anni, HØ, IJ og CM
I år er sommermødeudvalget ved siden af og er i
gang
Bygningsudvalg: IJ og KM. Herudover spørges JS.
Kirkegårdsudvalg: KM, AAJ, HØ

6.Til og fra personalet. Orientering

CS orienterer: De nyansatte – hhv. kirketjener og
graver i Stjær er blevet budt velkommen ved et
medarbejdermøde.
Der er et godt samarbejde.
Suk omkring mange nøgler
Kalenderfunktionen bliver brugt af flere nu.
JB orienterer: Der er afholdt MUS-samtaler med de
ansatte.
De ansatte er orienteret om forholdende ved evt.
lock-out.

7. Orientering fra udvalg

IJ orienterer om ansøgning til provstiet om midler til
renovering af tårnrummet og luger i glamhuller ved
kirketårnet samt ny yderdør i Storring.

I præstegårdshaven er der fortsat gang i ændringer.
Nogle af disse nødvendige i f.t. sommermøde
Sommermødeudvalget er godt i gang. De store ting
er planlagte.
Der er 25-års jubilæum i år.
Kirke og kirkegårdsudvalget har haft to møder, hvor
graver også deltog. Det ene også med deltagelse af
landskabsarkitekt. Der arbejdes videre med nogle
ændringer i f.t. tidligere fremlagte forslag
Eventuelt:

Næste møde 31-05-2018 kl. 19:00
Referent Bendt Kristensen

Der er studiedag 14. april2018

