Dato: 8.5.2019
Møde nr. 7/19

Blad nr. 245
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 8.5.2019 kl. 8,30
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: Ingen
Referent: Inger Pedersen
Nr.
1.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden:

Referat:
Godkendt.

2.

Godkendelse af referat:

Godkendt.

3

Formanden:

3a

Orientering:

4.
4a

Kasserer:
Drøftelse/beslutning:
Budget for 2020

%

Bilag er vedhæftet

4c

Drøftelse/beslutning:

%

Kvartalsrapport for januar kvartal 2019
Bilag er vedhæftet:

5.
5a

Kirkeværge:
Orientering:
Afslutning af projekterne

Bente har deltaget i receptionen i anledning af biskoppens runde fødselsdag.
Budgetoplægget blev gennemgået og
kommenteret. Skal fremsendes til
Provstiet inden den 15/6-19.
Præsterne fremsender en ny målsætning
til side 2 til Inger.
Kvartalsrapporten blev drøftet og
godkendt.

Projekterne er afsluttet. Menighedsrådet
er godt tilfreds med de udførte arbejder.

4 nye portsøjler, omsætning af kirkegårdsdiget De samlede udgifter til portsøjlerne og
og renovering af P-pladsen foran kirkediget
kirkediget viser en merudgift på 15.000
kr. i forhold til Provstiets bevilling.
Hans sender ansøgning til Provstiet om
en tillægsbevilling på 15.000 kr.

***
Det blev vedtaget, at den nye flagstang
skal leveres med egesokkel, og at firmaet skal stå for opstilling af stangen.
5b
%

Drøftelse/beslutning:
Ajourføring af ”to-do listen”
Oplæg er vedhæftet

Listen blev gennemgået og påført
navne på dem, der står for opgavernes
udførelse.

5c

Drøftelse/beslutning:

Ansøgningen blev godkendt, selvom det
ikke er normal procedure, at menighedsrådet dispenserer fra fredningstidens
udløb. Menighedsrådet gør i dette tilfælde en undtagelse, fordi sløjfningen kan
indgå i en omlægning af gravstederne,
som støder op til dette gravsted.

Ansøgning om nedlæggelse af gravsted A 20.
%

Bilag er vedhæftet

Ole og Hans svarer ansøger.
5d

Drøftelse/beslutning:
Det er tidligere besluttet, at der skal ryddes op
i lapidariet.
Hans og Carl har gennemgået gravstenene og
lavet en liste over de sten, som kan bortskaffes.
Skal stenene fotograferes, inden de fjernes?
Hvad er prisen for transport og knusning?

Alle gravsten i lapidariet er kirkegårdens ejendom. Pt. er 17 gravsten sat
væk, men mange flere er valgt ud til
bortskaffelse. Forinden fjernes data fra
stenene.
Enkelte bevaringsværdige gravsten er
udvalgt til genopstilling på sløjfede
gravsteder, til minde om lokalhistorisk
interessante personer eller på grund af
interessant udsmykning på stenene.
Hans kontakter et nedbrydningsfirma
om pris for afhentning og knusning.
Ole tager foto af hver sten, der bliver
kasseret. Fotos lægges i DAP-arkivet.

6.
6a

Kontaktperson:
Orientering:
Hvilke løsningsmuligheder er der for at finde
en gravermedhjælper?

Der arbejdes på en løsning for ansættelse af en fælles gravermedhjælper for
Svostrup og Voel sogne.
Der er pt. ansat en vikar i 3 måneder.
Der er drøftelser i pastoratet om udvidet
samarbejde på graverområdet.

7.

Præsterne.

7a

Orientering:

Konfirmationerne den 28/4 gik fint.
Der samarbejdes med Grauballe Skole
om kommende minikonfirmand forløb.
Navnet til den nye fælles hjemmeside
blev godkendt og indkøbes. Hjemmesiden forventes i luften inden sommerferien. Der skal snarest tages portrætfotos af menighedsråd + personale.
Internt Visionsmøde for 3 menighedsråd og personale den 21/5 kl. 19.00 i
Sognelokalet i Sorringhus.
På mødet fremlægges forslag om, at alle
MR-medlemmer oprettes som brugere
af Brandsoft-kalenderen, så vi fremover
kan registrere alle aktiviteter her, til
brug ved koordinering mellem sognene.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant
Orientering:
Status på nuværende kirkegårdsplan, og
hvornår skal vi komme i gang med en ny
plan?

9.
9a

Aktivitetsudvalget
Orientering:

Der resterer kun at anlægge græs langs
det nye kirkedige. Udføres når tiden og
vejret tillader det. Der er ca. 8.500 kr. til
tilbage af det afsatte beløb.
Ole opdaterer kirkegårdstegningen.
Ole og Hans laver et oplæg til revision
af kirkegårdsplanen, til august-mødet.
Studietur 12/5: 30 deltagere.
Seniortur 28/5: 65 deltagere + venteliste

Planlægning af dato m.v. for ældre, der ikke
kan deltage i turen til Christiansfeld.

Ældredag: Onsdag den 23/10 kl. 10-14.
Foredrag v/provst Anders Bonde

10.

Emner til næste møde, den 12/6 kl. 9.00:

Mødeplan for 2. halvår
Oprydning i lapidariet (aug.)
Revision af kirkegårdsplan (aug.)
Sikring af usikre gravsten indføjes i
kirkegårdsvedtægten.
Datasikkerhed

11.

Evt.
Den 14. maj 2019 / Inger Pedersen

Referat til:

Menighedsrådet
Ole Gade
Anne Mette Biehe
Helle Eg Andersen
Henrik Højen

