Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 17. maj 2018.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS,
Anette Jensen – AJ, Ditte Sjelborg-Pedersen – DSP, Henrik Waldemar – HW, Elin
Clausen – EC, Ole Plauborg Jensen – OPJ, Leif Nissen – LN, Torben Hansen – TH,
Christian Paulsen – CP, Christian Albert Claussen – CAC og Kirsten L. H. Christensen –
KLHC.
Uden for dagsorden: Rådets bygningssagkyndige, Jørgen Hoeck, orienterede om status
for varmeprojekt i kirken – næste skridt er, oplyser ACLM senere, at projektbeskrivelse og
overslag på grundlag af rådets beslutning af 22. marts forelægges til beslutning i rådet på
mødet i august. Som sognets tovholder i byudviklingsprojektet for Løjt orienterede han om
status og planer for dels Handelstorvet omfattende blandt andet Løjt Storegade 1, dels
Kulturtorvet over for Løjt Forsamlings- og Kulturhus.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt med rettelse af nummerering fra pkt. 7.
2. Godkendelse af referat af mødet 19. april – godkendt.
3. Orientering fra formanden: 3.1 Flere opgaver i årshjulet fordelt. 3.2 KLHC har
orienteret formanden og rådet om, at hun ønsker at udtræde af rådet med
udgangen af juni 2018, da hun sammen med sin mand flytter til Aabenraa. ACLM
ønsker, at der findes mulige emner til nyt medlem af rådet, og at de opfordres til at
overvære kommende møder for at ”snuse” til opgaven. CP ønsker afviklet
suppleringsvalg; TH mener, der er brug for fuldt hold. Det aftales, at det på sognets
hjemmeside snarest omtales, at der er brug for flere, nye kræfter, nemlig også
suppleanter, og at interesserede kan få mere at vide af TH. KLHC understreger
vigtigheden af, at sekretær- og informationsopgaven ikke pålægges præsterne, da
det ville gøre indhug i det egentlige præstearbejde. ACLM orienterer provst og
biskop. 3.3 Menighedsråds-eftermiddag fastsættes til 11. oktober klokken 15 –
emne: Noget om tro. Kommende menighedsrådsmøder: 23. august, 27. september,
25. oktober, 29. november og 31. januar.
4. Orientering fra præsterne: DSP efterlyser frivillige til Luthers Nøgle – EC og CP
deltager. Aftaler om konfirmandlejr, bagning på Kirketoftens Plejehjem og ikonværksted for konfirmander er på plads. AJ oplyser, at hun i perioden 15. maj-31. juli
er vikar i Holbøl Sogn, mens sognepræsten har forældreorlov.
5. Budgetforslag 2019: CP oplyser, at provstiet har meldt ud, at vi får 2,6 millioner
kroner, og at der er taget højde for flere ønsker fremsat til 2019-budgettet, blandt
andet indkøb af nye salmebøger, personalekurser og udvikling på kirkegården.
KLHC og HW ønsker, at kirkegårdsudviklingen samt udarbejdelse af selve planen
finansieres af skovkontoen – ACLM beder CP og CAC forelægge forslag om
betaling af udformning af kirkegårdsplanen fra skovkontoen på næste møde.
Varmeprojektet i kirken er ikke indregnet i budgettet, da det forudsættes finansieret
af lån af stiftsmidler. CP forudser dårligt regnskab for 2018, blandt andet fordi
kalkning af kirken er rykket frem til 2018 fra 2019. LN betegner
vedligeholdelsesplanen som et stort plus. CP opfordrer til, at rådet lever op til
vedligeholdelsesplanen og justerer den efter behov og oplyser, at al
tilbudsindhentning nu skal indberettes til revisionen. Budgetforslaget indsendt den

17. maj klokken 9.06 godkendt. 5.2 Ændring af data-loven pr. 25. maj 2018: ACLM
beder CP og LN sørge for al krævet genautorisering af adgang og rettigheder til
DAP inden fristens udløb den 24. maj. 5.3 Godkendelse af økonomisk aftale med
Genner Sogn: Aftale udformet af CP og AC efter møder med Genner og Aabenraa
Provsti godkendt; hovedindholdet er, at Genner Sogn betaler udgifter forbundet
med kirke- og kulturmedarbejderen samt kontorudgifter til 60 procents
sognepræsten, og at Løjt Sogn betaler udgifter forbundet med 100 procents
præsten. KLHC minder om aftalen med Genner Sogn om gensidig henvisning på de
to sognes hjemmesider – AJ minder Genner om aftalen.
6. Ændring af vedtægter for kirkegårds- og for skovudvalgene – udskudt. 6.2 Svar til
Aabenraa Kommune om ændringer i forbindelse med etablering af Kulturtorvet:
Som kompensation for, at vi mister et par p-pladser foreslår MBS, at vi beder om
båsemarkering med streger på hele Løjt Kirkeplads. LN supplerer med ønske om
tre-fire p-båse samme sted med reservering til kirkens brug i dagtimerne: EC
ønsker afklaring af, om vejen rundt om Kulturtorvet er ensrettet, og er af hensyn til
blinde og svagtseende betænkelig ved planen om at placere granitblokke på
handelstorvet. ACLM ønsker bedre skiltning om mulighed for at bruge
forsamlingshusets og børnehavens p-pladser, og MBS ønsker klarhed over plads til
bussers af- og påstigning ved Kulturtorvet. KLHC skriver svaret til kommunen.
7. Orientering fra kasserer: CP beder om og får alles underskrift på aftale til revisor om
momsregulering. CP oplyser, at sognet ifølge reglerne er blevet fritaget for
vandafledningsafgift på kirkegården – cirka 2700 kroner årligt spares. Provstiet har
bevilget os 205.000 kroner af fem procents-midlerne til udbedring af varmestyring i
kirken og har samtidig opfordret os til at få gang i den egentlige udbedring af
varmeforsyningen.
8. Orientering fra kirkeværge: CAC oplyser, at de hvide felter på kirken er kalket, og at
utætte tagrender er midlertidigt repareret. Overslag på nye tagrender cirka 90.000
kroner inklusive moms – tænkes placeret i 2020. Kontrakt om salg af skovstykke
ligger p.t. til høring i Aabenraa Kommune.
9. Orientering fra kontaktpersonen: TH oplyser, at kirkegårdsmedarbejder efter
sygemelding er vendt tilbage foreløbig på deltid.
10. Orientering fra udvalg: Intet.
11. Orientering fra underudvalg: 10.1 Gudstjenesteudvalget vender senere tilbage med
orientering m.m. efter nyligt møde. 10.4 Kulturnatten: EC fortæller om stor glæde
blandt andre Kulturnat-arrangører over dels menighedsrådets sangeftermiddag i
konfirmandhuset arrangeret sammen med Løjt Højskoleforening, dels over
solnedgangsgudstjenesten.
12. Eventuelt: LN oplyser, at der nu er etableret udstyr til måling af varmen i kirken.
KLHC oplyser, at næste nummer af kirkebladet uddeles i ugerne frem til 1. juni.
13. Diverse: Intet.
Referent KLHC
18-05-2018

