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Blad nr. 248
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 12.6.2019 kl. 9,00
Sted: Svostrup Kro
Deltagere: Kirsten Vase, Oliver Karst, Bente Holst, Gurli Ebbesen, Birgit Husted, Jens Chr.
Haugaard, Hans Pedersen, Inger Pedersen og Ole Gade
Fraværende: Ole Gade
Referent: Inger Pedersen
Nr.
1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat:

Godkendt.

3

Formanden:

3a

Orientering:
Ny hjemmeside for Svostrup-VoelDallerup pastorat er tilgængelig.
Ses under Svoda.dk

3a

%

Drøftelse:
Grauballe Forum har sendt et brev.
De ønsker en tilkendegivelse af, om
Svostrup Menighedsråd ønsker at
benytte sig af Grauballe Forum.
Udtalelsen skal bruges til at søge fonde
om penge.
Bilag er vedhæftet

Menighedsrådet udtrykte stor tilfredshed med
den nye fælles hjemmeside. Flot arbejde.
Omtalen af Svostrup Kirke bliver løbende
udbygget.
Der er ingen oplysninger om økonomien ved
at benytte lokaler i det nye Grauballe Forum.
Menighedsråd og præster er meget positive
over for at benytte lokaler i Grauballe Forum,
f.eks. til konfirmandundervisning, foredrag
m.m. for større forsamlinger og evt. spisning
efter spaghettigudstjenester.
Menighedsrådet er dog bekymret for den
spanske trappe, som tilsyneladende er den
eneste adgang til mødelokalerne på 1. sal.
Trappen anses for uegnet for dårligt gående
og som flugtvej ved brand.
Forsamlingslokalet i stueetagen har en fin
størrelse til større forsamlinger, men virker
umiddelbart for stort til menighedsrådets
nuværende foredragsvirksomhed med 25-30
deltagere. Er det evt. muligt at opdele lokalet
med en foldedør?

Menighedsrådets/præsternes brug af lokalerne
vil afhænge af evt. lokaleleje, da der i dag
kun er afsat få midler til lokaleudgifter.
Inger laver et oplæg til svarskrivelse.
4.
4a

Kasserer:
Drøftelse/beslutning:
Budget for 2020

%

Bilag er vedhæftet

Budgetoplægget er vedtaget og indsendt:
Svostrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
69949568 Budget 2020, Bidrag budget
afleveret d. 06-06-2019 16:09 til Silkeborg
Provsti.
Bente og Hans orienterede fra Budgetsamrådet den 22/5 om provstiets og sognenes
økonomiske udfordringer i 2020 i forbindelse
med overgang til den nye ferielov.
De nuværende optjente feriepenge, som normalt skulle udbetales i maj 2020, skal i stedet
indbetales til en fond, hvor de indefryses og
først udbetales til de ansatte, når de går på
pension.
Der er forskellige måder at afvikle denne
udgift i 2020, bl.a. at udbetale/indefryse hele
beløbet på én gang, eller ”afdrage” over en
kortere eller længere årrække.
Den nye ferielov betyder, at feriepenge fremover både optjenes og udbetales løbende,
hvilket betyder, at der i 2020 skal udbetales
feriepenge både for gammel og ny ordning.
Vi afventer nyt om dette, inden Budget 2020
skal vedtages endeligt i oktober.

5.
5a

Kirkeværge:
Orientering:

6.

Kontaktperson:

6a

Orientering:

Kirketag og graverhus er algebehandlet.
Elektriker er bestilt til spjældmotor i koret.
Kloakmester er bestilt til ødelagt nedløbsrør
ved graverhuset.

Ny gravermedhjælper er ansat pr. 11/6 2019,
fælles for Svostrup og Voel sogne.
Der arbejdes videre med et evt. graversamar-

bejde i pastoratet.
7.

Præsterne:

7a

Evaluering af visionsdagen:

Menighedsrådet var godt tilfreds med visionsmødet. Godt oplæg fra Oliver om emnerne
diakoni og frivillighed.
Referat rundsendes til alle.
Der arbejdes videre med at skaffe frivillige til
forskellige opgaver. Vigtigt at melde tydeligt
ud, hvilke opgaver vi ønsker hjælp til. Der
skal være åbenhed om, at det er som folkekirke vi ønsker at udbrede frivilligheden.

7b

Orientering:

Næste sæson for konfirmandundervisning er
under planlægning.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant
Orientering:

Deltog ikke i mødet.
-

9.
9a

Aktivitetsudvalget
Orientering.

Tilfredshed med både studietur d. 12/5 og
seniorudflugt d. 25/5.
Seniordag onsdag 23/10 kl. 10-14 for ældre,
der ikke kunne deltage i busturen. Vi inviterer
de frivillige + ægtefæller, som tak for hjælpen
ved foredragene på Grauballelund.
Aktivitetsmøde tirsdag 18/6 kl. 16.30 i Voel.
Planlægge aktiviteter til og med januar 2020.
Friluftsgudstjeneste Bjarup Kirkeruin søndag
den 25/8 kl. 14.00 og Gospelgudstjeneste ved
Grauballe Byfest lørdag den 7/9 kl. 11.00.
Praktiske opgaver aftales på næste MR-møde.

10.

Emner til næste møde: 14/8-19

Kvartalsrapport
5-års tageftersyn inden 26/9-19
Revision af kirkegårdsplan
Bjarup Kirkeruin 25/8
Gospelgudstjeneste 7/9
Høstgudstjeneste 22/9 (lokale)
Oprydning i lapidariet
Sikring af usikre gravsten skal indføjes i
kirkegårdsvedtægten.
Datasikkerhed

11.

Fastsættelse af mødedatoer i resten af
2019

Onsdage 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, alle kl. 9.00
Tirsdag 3/12 kl. 18.00

12.

Evt.

Ingenting.

Den 15. juni 2019 / Inger F. Pedersen

Referat til:
Menighedsrådet
Ole Gade
Anne Mette Biehe
Helle Eg Andersen
Henrik Højen

