Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 22. marts 2018.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Henrik Waldemar – HW, Torben
Hansen – TH, Christian Paulsen – CP, Elin Clausen – EC, Christian A. Claussen – CAC,
Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Ole Plauborg Jensen – OPJ. Leif Nissen – LN. Afbud:
Marianne Bork Steffensen – MBS, Anette Jensen – AJ og Ditte Sjelborg-Pedersen – DSP.
1. Godkendelse af dagsorden – nyt punkt 11, indlæg fra HW.
2. Godkendelse af referat af mødet den 22. februar 2018 og af referat af sognemødet
18. marts 2018 – godkendt.
3. Orientering fra formanden: 3.1 Flere opgaver i årshjulet fordelt. 3.2 Forelægger flere
forslag til fordeling af honorar til menighedsrådsmedlemmer og flere kommer på
bordet. Forslag til beslutning i rådet forelægges på et af de kommende møder. 3.3
Forskelligt skriftligt materiale og indbydelser lægges frem.
4. Orientering fra præsterne – ved ACLM i deres fravær: DSP har kommunikeret med
den tyske menighedspræst, Martin Witte, der har godkendt, at den tyske
gudstjeneste den 24. december indledes klokken 13.45. Derefter kan vore to
gudstjenester holdes klokken 15.15 og 16.30, hvilket giver mere tid at løbe på for
den præst, der skal fortsætte til gudstjeneste i Genner. 4.2 Datoer for læsekredsen i
den kommende vintersæson: 25.-9., 23.-10., 20.-11., 8.-1., 5.-2. og 5.-3., alle dage
klokken 19.30-21.00.
5. Valg af kirkeværge: CAC foreslået og valgt enstemmigt. ACLM forklarer, at det
medfører adskillelse af kirkegårds- og skovudvalget, idet kirkeværgen ikke kan
sidde i kirkegårdsudvalget, og gør opmærksom på behov for at tilføre
bygningsudvalg og kirkegårdsudvalg nye/nyt medlem – det gøres på kommende
møde. 5.2 Godkendelse af skitse/tegning for diverse ændringer på kirkegården
udarbejdet af Søren Ilsøe Klærke, Dansk Naturanlæg. Rådet beslutter, at det
ønsker overblik/tidsplan samt overslag/budget for gennemførelse af de forskellige
elementer, før der tages endelig stilling. Rådet ønsker også at se hele skitsen, som
sendes til alle i rådet, og at hente inspiration/se fotos af eksempler på opgaver løst
af den pågældende landskabsarkitekt. Det skal undersøges, om der kræves
tilladelser fra provsti/stift/andre. 5.3 CP forelægger regnskab med et lille minus på
driften i forhold til budget, men efter tillæg af anlægsbevillinger et overskud på
428.534 kroner og en forbedring i forhold til regnskabet 2016 på 129.867 kroner.
Forelægger også rådets forklaringer på forskellige udsving i forhold til budgettet.
Sognet er netop nu gældfrit, men det er sandsynligt, at fornyelse af varmeanlæg i
kirken kan medføre lånebehov. Rådet anser resultatet for tilfredsstillende og
godkender regnskab indsendt 22. marts 2018 klokken 14.00. 5.4 Godkendelse af
projekt varme i kirken: LN sørger for måling af temperatur og fugtighed efter den
netop gennemførte installering af nyt styringssystem. Rådet ønsker at medtage
måleresultaterne samt OPJ’s erfaringer i forhold til eventuel påvirkning af orglet.
Rådet beslutter at bemyndige bygningsudvalget til at bede den bygningssagkyndige
lave et forslag til projekt med overslag på pris for udskiftning af alle rørovne,
udskiftning/supplering af eksisterende el-radiatorer samt ny-opsætning af
varmeelement under plade på indersiden af knæfaldet. Forslaget ønskes behandlet
på førstkommende menighedsrådsmøde. 5.5 Kulturnat i Løjt 15. september 2018:

Enighed om at bidrage med to arrangementer: Fællessang i konfirmandhuset om
eftermiddagen eventuelt i samarbejde med Løjt Foredragsforening samt med
solnedgangsmeditation i kirken. EC, MBS, OPJ og LN har ansvaret.
6. CP forelægger aftale om betaling af el og vand i præstegården godkendt af
provstiet.
7. Orientering fra kirkeværge – intet.
8. Orientering fra kontaktperson: TH redegør for status og mulige konsekvenser af
eventuel strejke og lockout. Slår fast, at vi følger alle regler under eventuel konflikt
fuldt ud. TH kontakter personale i fornødent omfang for skabe det nødvendige
overblik. TH, ACLM og KLHC sørger i nødvendigt omfang for udveksling af
information om situationen af hensyn til ekstern og intern information.
9. Orientering fra undervalg: Intet.
10. Orientering fra underudvalg: Intet.
11. HW deler tanker om sin erfaring som nyt medlem af menighedsrådet: Møder på
omkring fire timer for lange, snakken er ofte indforstået – opfordrer til at tale i
billeder og mere oplysende, opfordrer til at sætte en pause på dagsordenen og til at
sætte klokkeslæt på behandling af de enkelte punkter, til opsætning af ur (lydløst) i
lokalet og til at sætte ugedage på arrangementer i årshjulet. ACLM takker for input.
12. Eventuelt: OPJ oplyser, at der er lagt gudstjenesteplan frem til nytår. Ny dato for
østers-udflugt sammen med menighedsrådet i Genner samt alle ansatte i LøjtGenner Pastorat 23. september. LN oplyser, der vælges simkort frem for internet til
alarm i kirken.
9.A Lukket punkt: Eventuelt salg af jord: Efter indhentning af tilbud foreslår skovudvalg
kvadratmeterpris på 30 kroner per kvadratmeter – godkendt.
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