Søften-Foldby Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde Sognehuset Foldby
Onsdag d. 12/9 – 2018 kl.19.00
Til stede: Birgit Marie Christensen, William Kragelund, Vibeke Sindberg, Pia Odgaard, Karl Emil Pedersen,
Karen Damsgaard-Bruhn, Peter Jeppesen, Henning Pedersen, Mille Andersen, Anders Godtfred-Rasmussen,
Jane Fanø.
Afbud: Børge Juhl, John Løvschal.

Dagsorden

Forklaring

B=Beslutning, D=drøftelse, I=information

1. Godkendelse/evt. underskrift af det
sidste referat

Underskrevet

2. Gennemgang af dagsorden
3.
Budgetsamråd

-

4.
Udvidelse af sognegården

-

Der er ansat et antal præstekadetter, teologistuderende der min. har
en bachelor.
God balance i provstiets regnskab, derfor er der afsat midler til
præstekadetter, men også at præster kan frikøbes i fx tre måneder, så
de kan fordybe sig i et emne.
Afsat 1 million til afhjælp af fugtproblemer i Foldby Kirke.
Aktiviteterne i provstiet er steget og stigende rigtigt meget.
Kirkeskatten er faldende, fra 2019 er den 0,97% og den er faldet
0,05% siden 2015.
Oplæg omkring DNA-mærkning af inventar, punktet tages op på et
senere MR-møde.
Hjemmepleje præst ansat i Favrskov Vest.
Kommunikationskonsulent ansættes snarligt i provstiet.
Fyraftensmøde omkring GPDR annonceres snarligt.
Lørdag den 19. januar bliver der indkaldt til visionsdag i provstiet.
Der er sat 1 million af i budget 2019 (provstiet), vi skal bruge
arkitekt Gert Madsen. Arkitektens honorar ligger udenfor den 1
million.
Byggeriet skal sættes i gang i 2019.

5.
Hjemmeside

-

Hjemmesiden får ros, der er nogle småting, der mangler, men det er
tydeligt, at den er blevet opgraderet og kan også bruges godt på
tablet og mobiltelefon.

6.
Kirkeblad

-

Det nye kirkeblad blev gennemgået, for det gode og det der kan
ændres.

7.
Kalkning af kirkerne

-

Der bliver kalket inden for de næste 3 – 4 uger, det er ikke sket
endnu, da firmaet, der skal forestå kalkningen, ikke har haft tid.

8. Orientering fra præsterne

-

Jane orienterede omkring hendes sygdom, og at det går fremad, som
det skal.
Der er sket nogle ændringer i gudstjenestelisten, kig i kirkebladet,
det er de rigtige datoer, der står der i.
Der må ikke være mere end 130 mennesker i Foldby Kirke og 119
Søften Kirke ad gangen, og det er vigtigt, at der ikke lukkes flere
ind. Det er, hvad kirkerummet er indrettet til. Vi arbejder på, at
kunne hæve antallet i kirkerne.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at kigge på problemet, Peter
Jeppesen, Henning Pedersen, Børge Juhl (spørges), Jane Fanø,
Anders Godtfred-Rasmussen

9. Fyldte kirker
Max 130 personer

-

-
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10. Orientering fra udvalgene m.m.

Kontaktperson
- Peter orienterede omkring det seneste i sognene.

(Dette er et fast punkt, og er der ikke
noget at referere fra det enkelte udvalg, Aktivitetsudvalg
springes videre til næste.)
- Sogneudflugten den 28. september, hvis det er nødvendigt, så
bevilges der penge til en ekstra bus.
- Næste aktivitetsudvalgsmøde den 3. oktober.
Stoleudvalg
- Der arbejdes stadig på en løsning for nye stole og borde til
Sognegården i Søften.
Ejendomsudvalg
- Se referat fra den 28. august.
- Kirkegårdsomlægning i Foldby på 194.000,- Vi har fået tilbud hjem
fra eksterne firmaer, og deres tilbud var på 265.000,-. Vi har valgt at
lade en af opgaverne udgå, og lave enkelte selv, så vi kan holde
budgettet.
- Fem års eftersyn i Søften Sognegård, enkelte ting er klaret over
garantien.

11. eventuelt

Kasserer
- Økonomien ser rimelig god ud, dog er Sognegårdens driftsudgifter
lidt højere end forventet. Dog er der forklaringer, fx handicap skilt,
nye affaldsbeholdere og en opvaskemaskine, der har voldt
problemer.
- Vi afsætter 1000,- til markedsføring på sociale medier.

