Storring – Stjær Menighedsråd
Menighedsrådsmøde torsdag den 20. september 2018
Tilstede: IJ , HØ, KM, JS, PR, BK, CM, JB og medarbejderrepræsentant Heidi Gargulak Andersen
Afbud: Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Jensen

Mødepunkt

Referat og indstilling

1. Salme og oplæg

Salme 731 Nu står der skum fra bølgetop.
Oplæg ved Per Reipurth med personlig beretning og
om trosbekendelsens sætning om det evige liv – som
også er her og nu.

2. Nyt fra formanden

Lægmandslæsning og højtaleranlæg. Der er ønske
om at vi genoptager læsning af tekster ved
gudstjenester. Dertil har JS indhentet tilbud om
mikrofon og højtaleranlæg fra to steder.
Tilbuddet skal efter drøftelse i MR nu ændres til
”knaphulsmikrofon”. (JS)
Indkøb er besluttet – vi vælger det billigste tilbud.
BK, IJ, JS og CM arbejder på ansøgning om
økonomiske midler fra provstiets forkyndelsespulje.
IJ og JS vil indkalde personale og øvrige
interesserede til møde om brug af church-desk.

3. Nyt fra udvalg

HØ: Liv og vækst har haft møde og har styr på
aktiviteter frem til jul. Der skal være opmærksomhed
på de praktiske opgaver fremover.
Der er planlagt møde i februar hvor gudstjenester
skal evalueres.
BK: Kirkegårdplanen er blevet indsendt til og
godkendt i provstiet. Samtidig har vi fået tilsagn om
bevilling af midler fra udviklingspuljen. Der vil komme
mere om dette i kirkebladet og på hjemmesiden.
JB: Orienterer om præstegårds-skoven. Har haft
møde med trampesti-lauget og lejer af jagten samt
rådets skov-administrator samt enkelte andre
lodsejere. Der arbejdes på aftaler for prioriteringer,
fremtidig brug og vedligeholdelse. Disse skal
nedskrives.
Menighedsrådets indstilling er, at skoven og dens
herlighedsværdier primært er til for den brede
befolkning. Herefter kommer skovdrift og jagt.
Mht jagten udløber nuværende periode 14/4 2019.
Rådet har vedtaget at eventuelt interesserede kan
henvende sig til JB inden 1/11 2018 mhp. oplysninger
om jagtleje og betingelser. Sidste frist for afgivelse af

tilbud er 15/11 2018 og rådet vil herefter tage stilling
inden årets udgang.

4. Økonomiprotokollat og revisionspåtegning

5. Til og fra personale
6. Nyt fra præsten

Bygningsudvalget har afholdt møde syn på
præstegård og have.
Det vigtigste er at der skal arbejdes på løsning med
udskiftning af/erstatning for den nedbrudte altan og
flere jernkonstruktioner. Provstiets arkitekt ska med i
forarbejdet.
Vores regnskab er blevet kontrolleret af
revisionsfirmaet BDO som har stillet en del
spørgsmål. Kasserer, regnskabsfører og
menighedsrådsformand har i samarbejde med revisor
fået afklaret disse.
Revisionsprotokol med påtegninger er taget til
efterretning og underskrevet af menighedsrådet
Der er planlagt kommende personalemøde
CM har holdt møde med skole om TV-optagelse
gudstjeneste 5/12. Der arbejdes videre med planerne
i samarbejde med nogle af de ansatte samt udvalget
for liv og vækst.
Man har haft forespørgsel om at flytte konfirmation til
lørdag. Forslaget er faldet i denne omgang.

7. Små punkter

Der planlægges kirkekoncert i december.
Man har fået lavet plakater til ”Gud og fællesspisning”
I forhold til det praktiske med opstilling og oprydning
mangler vi en fast aftale med frivillige. HØ
undersøger.
Kirkehøjskole 9/10 samt eftermiddagsmøde 23/10 er
på plads.

Eventuelt:

Næste møde 25-10-2018 kl. 19:00
Referent : Bendt Kristensen

Løvfaldsgudstjeneste 24/10 i Stjær. JB og PR
koordinerer hjælpen
JS orienterer om planerne for en kommende
regnskabsfører/temaleder fælles for flere af sognene
i provstiet. Indtil videre er Skanderborg,
Voerladegaard og Storring/Stjær/Høver med i aftalen

