Menighedsrådsmøde tirsdag den 3. april 2018
Soderup – Kirke Eskilstrup sogne
Menighedsråd Soderup – Kirke Eskilstrup:
Lise Trap, Malene Ambus, Ole Olsen, Margrethe Straarup, Janne Juel Hansen, Laila Carlsen,
Birgitte Rasmussen, Lotte Mosegaard, Toni Bøgelund

Referat
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt.
Punkt 2: Ændring af kirkegårdsvedtægter v/kirkegårdsudvalg
Bilag medsendt, til orientering forud for mødet.
Beslutning: Menighedsrådet gennemgik og godkendte ændringerne.
Vedtægten med takster bliver lagt på hjemmesiden. Kirkegårdspjecen bliver
opdateret.
Punkt 3: Medfinansiering af rensning og flytning af orgel i Soderup
Kirke v/bygningsudvalg.
Ansøgningsskemaer medsendt.
Beslutning: Vi egenfinansierer med 50 % og ansøger om de resterende 50 %.
Orgelfirma bliver valgt, alt efter hvem der har tid det pågældende tidspunkt.
De indhentede tilbud var meget ens.
Punkt 4: Høstgudstjeneste 2018 afholdes 9. september.
Alternative forslag til tidligere år drøftes - set i relation til hvad der skal ske
med præstebolig.
Beslutning: Efter at have diskuteret flere muligheder valgte menighedsrådet
at holde et mindre arrangement efter høstgudstjenesten den 9. september
2018.
Punkt 5: Orienteringspunkter
Kirkeværge: Gravsten er fjernet fra de grave, der ikke bliver brugt. Der
kommer et firma og kigger på risikogravsten. På førstkommende
menighedsrådsmøde diskuteres lapidarium/bevaringsværdige gravsteder.
Kirkeværgemøde den 19/4.

Bygningsudvalg:12/4 holder provstiet møde, hvor præstegården bliver
behandlet.
Kirketagene er blevet/bliver understrøget.
Kirkerne skal kalkes i år. Margrethe har aftalt detaljerne.
Kirke- og kirkegårdssyn den 9. maj kl. 12.
Kirkegårdsudvalg: Vi skal bruge kort over KE kirkegård
Kontaktperson: MUS afholdt med Toni 3/4-2018
Formand: Menighedsråd gav blomst til Ingegerds Christensens Bisættelse.
Gennemgang af post.
Kasserer: Intet
Præst: Intet
Medarbejderrepræsentant: Intet
Punkt 6: Mulig arbejdskonflikt
Hvorledes forholder vi os – og agerer – såfremt dele af personalegruppen
bliver lockoutet?
Beslutning: Graveren i Kirke Eskilstrup kan blive ramt af lockout 28/4 (eller
før) Menighedsrådet besluttede ikke at udføre graverens arbejde, hvilket
betyder, at der ikke bliver udført arbejde på Kirke Eskilstrup kirkegård, og
der ikke kan ske kirkelige handlinger i Kirke Eskilstrup kirke. Der kommer
opslag på kirkegårdstavlen og på hjemmesiden, hvis situationen bliver
aktuel.
Punkt 7: Personalepolitik v/kontaktperson
Drøftelse af eventuel opdatering justering påbegyndes
Seneste udgaver af personalepolitikker medsendt som bilag.
Beslutning: Politikkerne blev diskuteret, og menighedsrådet blev enige om
nogle justeringer. Personalepolitikken bliver opdateret som aftalt.
Punkt 8: Aktiviteter v/præst
Forslag om kirkekaffe en gang månedligt
Forslag til hvorledes vi løfter sommergudstjenester i år?
Beslutning:
Kirkekaffe: Det blev vedtaget, at der er kirkekaffe en gang om måneden i
hver kirke.
Sommergudstjeneste: Der arbejdes videre med forskellige ideer.

Punkt 9. Eventuelt
Sæt x ved lørdag den 25. august: Stestrup Lokalforums sommerfest
Husk menighedsmøde 3. juni efter gudstjenesten kl. 9.
Hjemmesiden vil blive opdateret.
Næste menighedsrådsmøde: 1. maj 2018

