Side 1 af 3

Menighedsråd for Stouby og
Hornum sogne

Dato: 20.08.2013 kl. 19.00

Blad nr. 1

I Multihuset

Formandens initialer: LM

Tilstede:Helga,Sonja,Jannie,Preben Laurids, Kirsten,Edith,Betina, E.B, Tom, Poul-Erik, Gert
Fraværende: Michael, Bent, Uffe
,Jonna,
Dagsorden

Beslutning

1. Referat fra sidste møde
2.

Referat godkendt og underskrevet

Siden sidst ved formanden


Salg af jord ved
præsteskoven

2 bud kom ind, 35.000,- og 56.000,- Birthe Godiksen byder
de 56.000,- og dette synes at være i orden også ifølge keld
laursen, så formanden forslår at det godkendes.
Pengene er egentlig ikke menighedsrådets, men stiftets,
alligevel kan pengene beholdes, hvis de går til noget
specifik. Vi har så besluttet at de skal gå til renoveringen af
mosaikvinduet i kirke



Forpagtning af
præstegårdsjord

Forpaktningsmateriale er sendt til 4 interesserede, ang. de
18 hektar over 5 år. Peter Bech der lejer jorden i dag og giver
6500/hk vil nu kun give 5300/hk. Formanden vil udarbejde en
kontrakt sammen med Peter Bech og sende den til provstiet.



Lejeaftale med
Multihuset

Nuværende aftale ophøre pr.1/1-14, så der skal laves en ny
kontrakt. Nuværende beløb lyder på 100.000,-. Søren
Kallestrup fra stiftet, kom frem til en pris på 38.000,-, så der
skal arbejdes lidt på springet imellem de 2 beløb! Søren
Kallestrup og provsten vil se på det.



Valg til provstiudvalg Mødet blev afholdt i Stouby d.13 aug. Provstiudvalget blev
udvidet med en til nu 5 prs. Stiftsrådet består af en lægmand
og stiftsråd
fra hver provsti.



Sammenlægning af
den digitale
arbejdsplads

Da vi har lagt de 2 råd sammen, skal vi også have fælles
mailbox. Vi har endtil 23 sep. til af få rydet op/overflyttet evt.
dokumenter. Der vil dog blive en blid overgang.



Alarm ved Stouby
kirke

Alarmen er gået et par gange fra Graverkontoret, det har
været pga insekter. Fejlalarmerne kan minimeres ved at
rengøre omkring detektoren.



Stiftsmøde den 6.
September

Der er kommet en invitation til stiftsmøde på Hotel
Harmonien i Haderslev. Tilmelding til Laurids senest 22 aug.

Tilbud – elleverandør
hjemmeside

Der er kommet et tilbud på at skifte el leverandør, kan det
betale sig? Tom ser på vores forbrug og kommer med en
vurdering ved næste møde.





Mosaikvinduet mangler stadig, men der afventes en rapport
3. Kirkegården Stouby
fra nationalmuseet ang. hvad der skal ske. Der skal laves
v/Preben
noget vandafledning ved kirken, så der indhentes 2 tilbud på
 Synsudsatte arbejder dette.
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4. Kirkegården Hornum v/Gert Garagen/værkstedet skal renoveres, og der er bestilt en
 Synsudsatte arbejder tømrer til dette. Der indhentes 2 tilbud på opretning af
kirkediget mod syd.

Varmerør i kælderen mangler isolering samt utætte vinduer,
5. Præstegården
 Synsudsatte arbejder dette laves inden vinter. Østgavlen skal repareres, der kan
evt. bruges 5% midler
Der skal laves en ny væg på en staldside inden jul, 2 tilbud
indhentes på dette.
6. Personale v/Sonja

7. Økonomi v/Betina
 Kvartalsrapporter
 Sammenlægning af
kasser

Edith vil gerne til MUS samtale

Kvartalsrapporten gennemgåes og godkendes. Der er
dårlige betalere, dem ser vi nærmere på ved næste møde.
Da vi nu er et råd i stedet for to, skal vi også have en’ kasse
og et budget. Budget 2014 skal derfor laves om, dette gøres
af revisor ”Inge Marie”, som Betina ser over skulderen/køber
timer af. Ligeledes vil kasseren også gerne have en’ bank så
det bliver Sydbank. Karen Ryder der hidtil har stået for
regnskabet, får en kompensation for det halve år hun
egentlig har ”arbejdet for længe.”

8. Aktiviteter
 Sogneudflugt

Næste aktivitet er cykelgudstjenste D. 25.aug, hvor der
cykles fra Stouby til Nebsager kirke. Andre aktiviterer ses i
Stoubybladet.

9. Eventuelt

Der vil komme kirkebil til Hornum i en prøve periode.
Der er kommet en klage vedr. Hornums klokke, den larmer
for meget. Vi vil ikke gøre noget før den forlægger skriftlig.
Formanden forslår, at vi starter et møde om året ude på
selve kirkegården, for at se hvad der sker/er sket. Sådan gør
vi så ved næste møde i Hornum.
Jannie vores nye Webmaster vil gerne på kursus i
hjemmeside en dags tid, det er vedtaget.
Magrethe Wind takker rådet for buketten til sin
afskedsreception.
Vi har fået tilbudt et kirkeskib til Stouby Kirke, som vil blive
lavet, hvis det har vores interesse. Det er en tidligere tømrer
der nu bor i Ørum, men stammer fra Stouby der tilbyder
dette, gratis.
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Stouby, den 20. august 2013

underskrifter

Beslutning

