Dato 10.4.2019
Møde nr. 6/19

Blad nr. 241
Formandens initialer: BH

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd
Dato: Onsdag den 10.4.2019 kl. 8,30
Sted: Svostrup Kirke og derefter 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:

Var godkendt tidligere.

3

Formanden:

3a

Orientering:
Referat fra formandsmødet den 20.3.2019 i
Linå sognehus

Bente orienterede bl.a. om følgende:
Der er flertal blandt Provstiets menighedsråd til at fortsætte volontørordningen. Stillingen opslås med ansøgningsfrist 26. april 2019.
I forbindelse med byggeplanerne for et
nyt center ved Fredensgade har Provstiet planer om at etablere et nyt kontorfællesskab for Silkeborg Provsti, KK44,
Silkeborg Kirkekontor og et regnskabskontor fælles for provstiets sogne.

4.

Kasserer:

4a

Orientering:

Provstiudvalget har udsendt foreløbige
driftsrammer for budgetåret 2020.
Menighedsrådet skal indsende budgetforslag for 2020 inden den 15/6 2019.
Taget til efterretning.

5.
5a

Kirkeværge:
Drøftelse/beslutning:
Kirkesyn af Svostrup Kirke og Kirkegård.

Synsforretning blev gennemført. Nye
mangler blev konstateret og påført synsrapporten. Formanden fremsender
rapporten til provstiet.

Oplæg til synsforretning eftersendes inden
mødet.

5b

Orientering:
Status på projekterne:
4 nye portsøjler og omsætning af del af
kirkediget

Synsrapporten er vedhæftet referatet.
Under kirkesynet blev følgende
forbedringer aftalt til udførelse snarest:
1) Motor til udsugning af kirkerummet
virker ikke. Reparation igangsættes
straks.
2) Defekt tagnedløb ved graverhus.
Hans taler med murer om montering
af ny bøjning af stål.
3) Bedre lys over skrivebord i graverhuset.
4) Kapellets sternbrædder og vindskeder
males. Graver maler, når der er tid.
5) Opdatere præstetavle i våbenhuset.
Hans kontakter glarmester.
Arbejderne er afsluttet. Hans aftaler
afleveringsforretninger for portsøjler og
kirkedige.
Forgyldte kors monteres i låger fredag.
Der er som aftalt plantet 6 nye træer bag
kirkediget.
Den nye flagstang rejses på græsarealet
til venstre for indgangen til kirken.

Præstegårdsudvalget vedr. tilbygning til
konfirmandstuen

6.
6a

Kontaktperson
Orientering:

Præstegårdsudvalget har modtaget
arkitektens overslag for udbygningen.
Der skal nu udarbejdes en begrundet
ansøgning til Provstiet.
Birgit har deltaget i erfa-møde for
kontaktpersoner.
Her blev bl.a. oplyst, at provstiets
perso-nalekonsulent stopper til 1/5-2019
pga. andet arbejde.
Provstiet undersøger mulighederne for
at ansætte en ny personalekonsulent.

7.
7a

Præsterne:
Orientering:

Fælles foredrag med Knud Romer den
26/3 var en succes. Rigtig god tilslutning og positive tilbagemeldinger.

Aktivitetsudvalget foreslår et nyt fælles
foredrag tirsdag 8/10-19, hvor filminstruktør Kathrine Ravn Kruse viser sin
dokumentar ”Mig og min far – hvem
fanden gider klappe” om alkoholisme.
Hun taler bagefter over filmen. Foreslås
afholdt i Voel Forsamlingshus, med
billetsalg. /Godkendt.
Gospelgudstjeneste v/Grauballe Byfest
den 7/9 kl. 11.00:
Oliver har formidlet overnatning for koret i spejderhytte i Sejs. Menighedsrådet
betaler overnatningen, som en del af aftalen. Koret vil gerne øve i Voel Kirke.
Både Dallerup og Voel er med i samarbejdet om et kirkeblad. 1. blad forventes
udgivet i slutningen af juli, og det næste
i uge 44. Deadline til trykkeriet er udgangen af juni. Arbejdsgruppe mødes
snarest muligt. Inger deltager fra Svostrup.
Konfirmationer 28/4 kl. 9.30 og 11.00.
Kirsten sørger for telegrammer og roser.
Opsyn i våbenhuset: Birgit og Inger.
7b

Det praktiske vedr. skærtorsdagsgudstjenesten
med spisning:

Efter mødet træffes aftale med kroen:
Ole henter duge, service m.m. på kroen.
Kroen leverer mad, brød og saftevand til
kirken, og henter igen efter spisningen.
Gurli indkøber vin til maden.

7c
%

Oplæg til gudstjenesteplanen indtil okt. 2019
revideres:
Oplæg er vedhæftet

Præsterne sender en endelig gudstjenesteplan incl. oktober måned samt afklaring af gudstjenester i forbindelse med
kalkning af Dallerup Kirke i løbet af
sommeren.

8.
8a

Medarbejderrepræsentant:
Orientering:

9.

Aktivitetsudvalget:

Deltog ikke i mødet.

9a

Orientering:

Alle pladser er besat til Senior busturen
den 28/5. 4 er på venteliste. Der er planlagt 3 guide-grupper. Den ene ret kort.
Gurli og Inger planlægger snarest Krodag for øvrige seniorer 60+.
Se pkt. 7a om næste fælles foredrag den
8/10 2019 i Voel.
Næste Aktivitetsmøde tirsdag den 18/6
kl. 16.30 i Voel.

10.

Emner til næste møde den 8.5.2019:

Revision af kirkegårdsplan.
Revision af kirkegårdsvedtægten vedr.
usikre gravsten
Datasikkerhed
1. budgetdrøftelse
Krodag for øvrige seniorer 60+

11.

Evt.

Ingenting.

Den 14. april 2019 / Inger Pedersen

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

Henrik Højen

