Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 18. maj 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen (forlader mødet efter
punkt 3) – MBS, Erling Læbel Madsen – ELM, Elin Clausen – EC, Christian Paulsen – CP,
Christian Albert Clausen – CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Torben Hansen – TH, Ole
Plauborg Jensen – OPJ samt Leif Nissen – LN fra punkt to. Afbud: Anette Jensen – AJ og
suppleant Henrik Waldemar – HW.
Lukket punkt: Lønregulering for ansatte på kirkegården (særskilt beslutningsreferat til rådets
medlemmer).
1. Godkendelse af dagsorden – punkt fem behandles som punkt tre.
2. Godkendelse af referat af mødet 27. april 2017 – godkendt og underskrevet.
3. Møde med Genner Menighedsråd samt provst Kirsten Sønderby den 22. maj klokken 19 i
Genner Forsamlingshus om biskoppens beslutning om etablering af Løjt-Genner Pastorat
med 1,6 præst: MBS refererer formanden i Genner, Erik Berg, for, at der i Genner Sogn er
opnået forståelse for beslutningen. Menighedsrådet i Løjt Sogn går til mødet med
imødekommenhed. Rådet påpeger behov for afklaring af en række forhold angående
økonomiske og personalemæssige ressourcer, blandt andet et ønske om at få tilført
ressourcer til yderligere sekretær/kordegnehjælp til fritagelse af præsterne for administrativt
arbejde til fordel for egentligt præstearbejde – spørgsmålene rejses over for provsten lige
som formulering af stillingsopslag på 0,6 præstestillingen.
4. Regnskabsinstruks drøftet og godkendt og dermed bemyndigelse til kirkegårdsleder LN til
at betale regninger på op til 50.000 kroner.
5. Budget 2018 – CP redegør for status med budgetlægningen med samlet beløb til
driftsudgifter på 2.553.231 kroner og fremhæver blandt beløb afsat til kalkning af kirken,
maling af kirkegårdskontor og begyndende ophængning af konfirmandbilleder i
konfirmandhuset og minder om formulering af målsætning. Budgetforslaget behandles på
ekstraordinært menighedsrådsmøde den 7. juni klokken 19 før fremsendelse til provstiet.
6. Nyt fra præsten – AJ afbud.
7. Nyt fra formand: ACLM og AJ har på møde med lederen på Løjt Skole, Merete Gissel,
forhandlet det kommende års konfirmandundervisning på plads: Tirsdag morgen to hold, et
hold for 6. A samt et hold for alle Genner-konfirmander eventuelt suppleret med nogle fra
den store 6. B efter aftale med forældrene; 6. B undervises torsdag eftermiddag. Skolen
stiller lokale til rådighed tirsdag morgen – eller kirken anvendes. Hvis der til 6. B kommer
yderligere elever, bebuder ACLM anmodning til provst om yderligere assistance til
undervisningen. ACLM fremhæver især fordelen i, at Genner-konfirmanderne undervises
på samme hold. På møde i november drøftes placeringen af konfirmandundervisningen
generelt på møde med skoleleder, repræsentant for forældrebestyrelsen, de til den tid to
præster samt ACLM. LN peger på, at der dermed er åbnet mulighed for eventuelt at
undervise Genner-konfirmanderne i Genner Kirke, hvis det ønskes. ACLM gør rede for
fordeling af praktiske opgaver forud for og ved højskoledagen i Løjt kirke og konfirmandhus,
den 22. august, og bebuder møde i efteråret til evaluering m.m. Det årlige offentlige møde,
som menighedsrådet skal holde om seneste regnskab og kommende budget, holdes ikke i
2017, men i 2018 og med omfattende informationsindsats. Det årlige syn af kirke og
præstebolig samt øvrige bygninger med deltagelse af ACLM, CP og CAC
(bygningsudvalget) samt AJ, LN og bygningskyndig Jørgen Hoeck holdes om muligt 30.
maj eller 1. juni og protokol forelægges råd og provsti. Opgaver ved forskellige
arrangementer fordelt, blandt andet offentlig kirkegårdsvandring den 10. august klokken
18.30 samt kaffe i konfirmandhuset – ELM, EC og kirkegårdsudvalg.
8. Nyt fra kasserer: Det har vist sig, at menighedsrådet fortsat skal betale ejendomsskat for
grundstykket Storegade 1, Løjt. Nuværende samlet indestående i bank er 765.000 kroner,
heraf 430.000 kroner på driftskonto.

9. Nyt fra kirkeværge: ELM har på to uger vist 250 rundt i kirken, heraf 150 børn fra Løjt
Skoles indskoling. Snart kommer besøg fra Christians Sogn i Sønderborg og fra Billund
Sogn.
10. Nyt fra kontaktperson: Intet.
11. Orientering fra udvalg: Kirkegårds- og skovudvalget: Der er repareret stier i Præsteskoven,
vej i Dyvig Skov skal repareres, gangbro til Nørremosen er bestilt, kontakt til Aabenraa
Kommune ang. rensning af grøft på det grønne areal ved Brundbjergvej på grund af hyppig
oversvømmelse. Informationsudvalget: KLHC oplyser, at Løjt Idrætsforening indstiller
udgivelse af foreningens blad, som omdeles samtidigt med kirkebladet af Løjt Spejderne.
Udvalget vil drøfte den ny situation og komme med oplæg til menighedsrådet, der ønsker
prisniveauet hos Post Nord og Forbrugerkontakt undersøgt – det gør TH.
12. Orientering af underudvalg: Intet.
13. Eventuelt – EC oplyser, at ny holder til informationsmateriale ved konfirmandhusets
indgang er lavet og sat op.
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