Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 14. juni 2017.

Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Elin Clausen
– EC, Christian Paulsen – CP, Christian Albert Claussen – CAC, Kirsten L. H. Christensen –
KLHC, Torben Hansen – TH, Ole Plauborg Jensen – OPJ samt Leif Nissen. Afbud: Erling Læbel
Madsen – ELM og Anette Jensen – AJ.
1. Godkendelse af dagsorden: Punkt 5 tilføjet – orientering fra informationsudvalget.
2. Godkendelse af referat af mødet den 18. maj 2017: Godkendt og underskrevet. Sekretæren
KLHC gør opmærksom på, at fremover indgår også punkter behandlet for lukkede døre i
beslutningsprotokollen/det offentlige referat, for det siger reglerne.
3. Budget 2018 – CP oplyser, at budgetudkastet, inden det afleveres til provstiet, rettes til, så
der er balance. Målsætningsafsnittet gennemgået og godkendt. Det er langt, men
understreger ACLM, vi har udfordringer og opgaver, der kræver en længere forklaring,
blandt andet i det ny samarbejde i Løjt-Genner Pastorat. ACLM understreger også, at det
ny samarbejde og vore egne ønsker koster på vores økonomi. Der tales med Genner
Menighedsråd om blandt andet budget og om udgiftsfordeling ved opgaver og aktiviteter,
som rækker ind i begge sogne. MBS redegør for ansøgning til provstiudvalget om
supplerende lønmidler til ansættelse af medhjælper/kirke-kulturmedarbejder/administrativ
medarbejder til hjælp og aflastning af præsterne i Løjt-Genner Pastorat for af få det ny
pastoratsamarbejde så godt fra land som muligt og ud fra et generelt ønske om at give
præsterne så meget tid som muligt til det egentlige præstearbejde.
4. Orientering omkring ansættelsesprocessen af 60 procents præst i Løjt-Genner Pastorat:
ACLM gennemgår tidsplanen for opslag, orienterende møde med biskoppen,
prøveprædikener, indstillingsmøde, ansættelse og indsættelse. Flere ønsker til ændringer i
tidsplanen – ACLM afklarer, om det er muligt at lave ændringer og udsender endelig
tidsplan til alle i rådet.
5. Informationsudvalget: TH gør rede for den situation, der er opstået for vore omdelere af
kirkebladet, Løjt Spejderne, i og med, at Løjt Idrætsforening har indstillet udgivelsen af
foreningens blad, som spejderne også har uddelt. Situationen drøftet - konklusion:
Menighedsrådet ønsker, at Løjt Spejderne fortsat uddeler kirkebladet og udtrykker
anerkendelse af en sikker og pålidelig omdeling. KLHC viderebringer ønsket og
anerkendelsen til lederen, Mette Grøn. TH oplyser, at de ansatte på kirkegården er
orienteret om deres lønregulering, og at der gennemføres MUS-samtaler med alle ansatte i
sognet til efteråret. KLHC beder om og får tilladelse til at sætte gang i ophængning af
konfirmandbilleder i konfirmandhuset år for år. Efterårets arrangementer gennemgået for at
sikre grundlag for omtale i det kommende kirkeblad, der udkommer 1. september og på
grund af sommerferien har deadline allerede den 23. juli. ACLM tjekker op på flere
arrangementer og afklarer spørgsmål.
6. Eventuelt: ACLM foreslår datoer for det næste halvårs møder i menighedsrådet, og
følgende aftales: 17. august (efter orienterende møde, der begynder klokken 17, med
biskoppen om ansøgninger til 60 procents præstestillingen i Løjt-Genner Pastorat), 27.
september, 25. oktober, 29. november og 25. januar, alle dage klokken 19. CAC orienterer
om det fortsatte arbejde i sognets skove – gangbro i Haremosen ventes snart klar.

Referent: KLHC, 15-06-2017.

