Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 31.maj 2018
Deltagere: Carsten Marvig, Ingrid Jørgensen, Anni R. Thomsen, Jørgen Schmidt, Kirsten Madsen,
Per Reippurth, Bendt Kristensen, Jørgen Bækgaard og Hanne Øvlisen
Afbud: Anita Jensen og Charlotte Sejthen

Mødepunkt

Referat og indstilling

1. Salme og oplæg

Hanne Øvlisen indledte med bøn, oplæg om tro og
salmen ”Må din vej gå dig i møde”

2. Nyt fra formanden

Supplerende til sidste mødes konstituering
Det vedtages at Jørgen Schmidt sammen med JB og
BK indtræder i bygningsudvalget.
PR indtræder i Liv og vækstudvalget
Næste års møder afholdes 17. januar, 21.februar, 21.
marts, Studiedag 27. april (9-14), 23. maj, evt.6. juni
(hvis behov), 29. august, 26. september, 24. oktober,
og 21. november (konstituering)

3. Kirkegårdsplan. Orientering og vedtagelse

Kirke- og kirkegårdsudvalget har arbejdet videre med
ideer fra tidligere råd. I samarbejde med
landskabsarkitekt Birgitte Henningsen er udarbejdet
en plan som vedtages.
Det prioriteres højt at få løst problem med belægning
fra indgang til våbenhus.
Endvidere er der behov for at arbejde videre med
udgang mod p-plads vest for kirken.
Forslaget fremsendes til udtalelse og godkendelse i
provstiet, som samtidig orienteres om kommende
ansøgning til de kommende udgifter til projektet

4. Nyt fra udvalg

Aktivitetsudvalget. Program for efteråret-vinter og
forår fastlagt og fremlagt ved KM.
Sogneudflugt og de andre aktiviteter bliver
annonceret på hjemmesiden.
Sommermødeudvalget er i år blevet forstærket med
frivilligkoordinator-praktikant Heidi Gargulak .
Projektet med etablering af permanent
strømforsyning i præstegårdshaven er udsat.
Programmet fra 17. til 23. juni er fastlagt og er
annonceret på hjemmesiden

Kirkeblad udkommer i morgen.
Orientering om kirkesyn ved JB og BK
Orientering om personalesituationen. CS har været
sygemeldt..
5. Økonomi ved kasserer

JS fremlagde kvartalsregnskab for første kvartal
Endvidere fremlagt foreløbigt budget for 2019 som
godkendes af MR.
Storring-Stjær Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
21118214, Budget 2019.
Der er indgået aftale om køb af Churchdesk, som
fremover skal bruges til vores kalenderfunktion,
kommunikation og opkobling til hjemmeside.

6. Små punkter

Grus på stierne i præstegårdsskoven. Der indgås
aftale mellem MR, skov-ansvarlig og Stjær trampestilaug om dette. Udgiften for MR er 3.500,Der er blevet spurgt om opsætning af sheltere. Det
kan gøres i nærheden af præstegårdshaven.
Jagt-aftale skal præciseres og genforhandles (IJ, JB
og PR)

Eventuelt:
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HØ orienterer om afholdt arrangement for de frivillige.
Her blev fremlagt forslag til yderligere arbejde med
diakoni i sognet

