Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 3. november 2022 kl. 19.00
Afholdes som fysisk møde i Sognehuset i Sjørring.
Fraværende ved afbud:

Blad nr. 20
Formandens initialer: KFM

Anny Pedersen, Kirsten Humlum og Helle Ryttersgaard Sejersbøl.

Indkaldt som stedfortræder:
Suppleanter inviteret til mødet:

Annette Kristensen (deltog), Fleming Krog (deltog) og Luise Boje
Mortensen

Dagsorden
PUNKT

BESKRIVELSE

1.
Godkendelse af
dagsorden
2.
Energibesparelser

BESLUTNING

ANSVARLIG

Godkendt

Menighedsrådet skal i lyset af
de stigende energiudgifter
tage stilling til, om man i
perioden fra december til og
med første uge af marts
ønsker at have to eller kun en
søndagsgudstjeneste i
pastoratet.
Den 24. december har Anders
planlagt en julegudstjeneste i
hver af de fire kirker (kl. 12.45,
kl. 14.00, kl. 15.15 og kl.
16.30).
Derudover kan det overvejes
om der f.eks. også skal være
to gudstjenester på følgende
dage:
o Juledag
o Nytårsdag
o Fastelavnssøndag
Se også biskoppens oktober
hilsen - den er vedhæftet.
Opfølgning fra sidste møde:
Er der resultater af
energimålinger ?

AEM

Energimålinger blev
gennemgået. Kirkernes
forbrug har været mindre
i 3. kvartal 2022 end i 3.
kvartal 2021.
Kirkeværger gennemgår
hver af de 4 kirker
sammen med graverne
med hensyn til bla.,
hvornår lys ved kirkerne
er tændt, hvornår skal der
tændes for varmen i
kirkerne optil tjenester og
arrangementer mm.
Indtil videre fastholder vi,
at der er 2 tjenester om
søndagen som nu.

OH
AEM

3.
Brugen af Kallerup kirke
til andet end kirkelige
handlinger

Jytte, Børge, Anders og Karin
fik opgaven i udvalg.
Der har desværre ikke været
afholdt møde pga. sygdom.
Ny dato endnu ikke fastlagt

Der findes ny dato til et
møde.

KFM

Endelig godkendelse

Budget 2023 med
identifikationen SjørringThorsted-Skjoldborg-K,
CVR-nr. 34762082,
Budget 2023, , Endelig
budget afleveret d. 31-102022 14:34 blev forelagt
menighedsrådet og
godkendt.

KFM

Endelige aftaler, praktisk.
Evt. en lille gruppe der vil stå
for det ?

Dagsorden til mødet er
udformet og praktiske
opgaver fordelt.

KFM

Se vedhæftede pris overslag

Der blev bevilliget indkøb
af el klaver.

KFM

Hvordan går det ?
Behov for frivillig hjælp ?

Det går rigtig godt med
børnekoret og der er den
hjælp, som der er brug
for.

LH
KFM

4.
Budget 2023

5.
Menighedsmøde søndag
20/11 2022
6.
Ønske fra organist om
indkøb af el klaver
7.
Børnekor

8.
Orienteringspunkter

Orientering ved formanden

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp er søndag den
12. marts 2023. Der tages
stilling til, på mødet i
januar, om vi skal lave en
indsamling.
Dagplejerne har fundet et
andet sted at være – end i
sognehuset.

Orientering ved præsten

Projektet med separering
af kloak i Skjoldborg er
afsluttet.

Orientering ved 3 kirkeværger

Der er stadig lidt arbejde
med afslutning af
renovering af Kallerup
Kirke.

Orientering ved
kontaktperson

-

Orientering ved
aktivitetsudvalget

Der er en masse gode
arrangementer på vej.

Orientering ved
præstegårdsudvalget

-

Orientering ved
personalerepræsentanten

-

Orientering ved sekretæren

9.
Åbent punkt

Gennemgang kvartalsrapport
pr. 30.09.2022
Skjoldborg-Stagstrup KFUM
Spejderne har opsagt deres
lejemål på Spejderhuset Østergårdsvej 5 pr.
01.11.2022.

10.
Evt.
11.
Næste møde

Konstituerende møde onsdag
16/11 2022 kl. 16.30.
Herefter fastlægges
mødekalender for 2023.

13.
Lukket punkt
14.
Præstegården

Drøftelse

Organist Anne-Marie
Kongsgaard Helligsø
overtager opdatering af
sogn.dk, Facebook og
hjemmesiden.

Kvartalsrapport
gennemgået
Spejdernes opsigelse er
accepteret

Underskrifter

Anders Egon Møller ______________________________________________________________________
Børge Hornstrup _________________________________________________________________________
Karin Fenger Madsen _____________________________________________________________________
Ole Heskjær _____________________________________________________________________________
Anny Pedersen __________________________________________________________________________
Marie Louise Snejstrup Gottenborg __________________________________________________________
Jytte Nielsen ____________________________________________________________________________
Lisbeth Hornstrup ________________________________________________________________________
Niels Henning Nielsen _____________________________________________________________________
Kirsten Humlum _________________________________________________________________________
Tove Haugaard Enemærke _________________________________________________________________
Helle Ryttersgaard Sejersbøl ________________________________________________________________

MR møde torsdag den 3. november 2022

