Søften-Foldby Menighedsråd
Referat fra Menighedsrådsmøde
torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognegården i Søften
Deltagere: Jane Vig Fanø, Karen Damsgaard-Bruhn, Vibeke Sindberg, Mille Andersen, Børge Juhl, Pia
Frimand Odgaard, Anders Godtfred-Rasmussen, Peter Jeppesen, Henning Pedersen, William Kragelund,
Birgit Marie Christensen
Afbud: John Løvschal, Karl Emil Pedersen,

Dagsorden

Forklaring

B=Beslutning, D=drøftelse, I=information

1. Godkendelse/underskrift af det
sidste referat

Vibeke finder en sang! – ”Septembers Himmel er så blå – 335”

19.00-19.10

2. Gennemgang af dagsorden
19.10-19.15

- Birgit gennemgik dagsorden for mødet.

3. Behandling af revisionsprotokollat - Henning gennemgik revisionsprotokollatet fra BDO, og det blev
fra 2017 - 19.15-19.20
underskrevet af de fremmødte.
4. Udvidelse af sognegården
19.20 -19.35

- Børge gennemgik det nye forslag til ombygningen af Sognegården i Søften,
som provstiet har givet os mulighed for at gøre.
- Det kan ifølge arkitekten blive til 60 kvm. Børge viste et forslag til
plantegning på mødet.
- Menighedsrådet godkendte udvalgets forslag, så det kan sendes videre til
arkitekten.

5. Hjemmesiden

Bliver det så man kan se de aktuelle aktiviteter på hjemmesiden?
- Det kan det allerede, men opsætningen på hjemmesiden via mobil eller
tablet er anderledes end via en computer, og det kan skabe forvirring.

6. Kirkeblad

- redaktøren går tilbage til den gamle størrelse på kirkebladet i næste
nummer, og tekststørrelsen øges, og antal af sider er afgøres af redaktøren,
enten 16 eller 20 sider pr. gang.

19.35-19.40

19.40-19.45

7. Konfirmander

- Karen har en god 7.a klasse til undervisningen, og hun er glad for at
undervise dem.

19.45-19.55

8. Børneklubber

- tilslutningen er stadig ikke høj.

19.55-20.00

Pause: 20.00-20.15
9. Orientering fra præsterne (I)

- Intet nyt denne gang.

20.15-20.30

10. Orientering fra udvalgene m.m.
(I)
20.30-21.20 (ca 10 min til hver)

Kasserer:
- Overskud på 95.000,- og regnskabet ser godt ud år til dato.
- Kvartalsrapport udsendes til næste Menighedsrådsmøde.
Aktivitetsudvalg:
- Menighedsrådet har før mødet fået tilsendt referatet, og Mille henviser dertil
for de kommende aktiviteter i sognene.
- Punkt til næste møde er, at vi foreslår at ændre ruten til pilgrimsvandringen
til eller fra Grundfør.
Kontaktperson:
- Intet nyt denne gang.
Ejendomsudvalg:
- Søften Kirke er blevet kalket – fremover bliver den kalket hvert andet år.
- Ejendomsudvalget henviser til det seneste referat fra
ejendomsudvalgsmødet.
Stoleudvalg:
- I gang med at modtage tilbud fra flere leverandører, og når alle er
indkommet, så skal de behandles, for at se om kravene er blevet opfyldt.

Søften-Foldby Menighedsråd
11. Antal pladser i kirken

- Peter gennemgik de områder, som blev gennemgået på udvalgets møde, og i
det fremsendte materiale, som Menighedsrådet havde fået tilsendt inden
aftenens møde.
- Menighedsrådet havde en lang og god diskussion om emnet og de enigheder
og uenigheder, som blev præsenteret på mødet.
- Punktet tages op igen til næste Menighedsrådsmøde, hvor udvalget får
mulighed at præsentere nye og andre ideer til at løse problemstillingen.

21.20-21.30

12. Siden sidst

- Studieturen til Sostrup Slot gik forrygende med spændende rundvisning, og
gode snakke blandt personale og Menighedsråd.
- Sogneudflugten, der var 48 deltagere, og deltagerne nød turen, også fordi de
ikke skulle køre så langt på denne tur. Turen gik omkring Todbjerg og videre
til Kalø Slotskro, hvor deltagerne fik kaffe og tilslut var det igennem Mols
Bjerge, inden turen gik tilbage til sognene.
- Spillemandsgudstjenesten søndag den 7. oktober gik godt.
- Høstgudstjeneste i Foldby Kirke var godt besøgt med efterfølgende frokost i
Sognehuset i Foldby.

21.30-21.35

13. Orientering fra formanden
(B+D+I)

Referat og orientering fra formandsmøde d. 9.10.
- Birgit og William var begge til møde med alle formænd for sognene i
provstiet, så der var over 40 deltagere.
- Opretstående gravsten, de sten der skal sikres, det vil provstiet betale, da det
er meget få, det handler om. Provstiet kontakter en stenhugger, for at få en
samlet pris på det. Provstiet skriver også ud til områdets stenhuggere, at ved
fremtidig opstilling af sten, der skal stenene være sikrede.
- Inspirationsdag til fremtidens kirke den 19. januar for medarbejdere og
menighedsråd i Provstiet.

21.35-21.45

14. Eventuelt

- Ønske fra menigheden omkring, at lyset på Søften Kirke om aftenen bliver
tændt tidligere på året, fra 1. oktober. Forslag omkring lysføler i Søften.

