Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 23. marts 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS,
Erling Læbel Madsen – ELM, Ole Plauborg Jensen – OPJ, Elin Clausen – EC, Christian
Paulsen – CP, Christian Albert Clausen – CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Leif
Nissen – LN, Anette Jensen – AJ og Henrik Waldemar HW, suppleant for Torben Hansen
– TH, der havde meldt afbud.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde den 22. februar 2017 – godkendt.
3. Høringssvar til biskoppen – drøftet. KLHC laver udkast til svar, som færdigskrives
ved møde den 28. marts klokken 15.15 af ACLM, MBS, AJ og KLHC. Sendes
derefter til orientering/kommentarer til alle i rådet og senest den 31. marts til
biskoppen.
4. Behandling og godkendelse af årsregnskab 2016 – driftsresultat minus 183.608,99
kroner og efter anlægsbidrag et plus på 206.716,55 kroner – redegørelse for
afvigelse i forhold til budget gennemgået og godkendt.
5. Godkendelse af vedtægter 2017 – alle vedtægter samt forretningsorden godkendt,
underskrevet af formanden og arkiveret.
6. Nyt fra præsten: AJ fortæller, at OPJ nu er med i konfirmandundervisningen, og at
det er et løft og anbefaler en fortsættelse. Store konfirmandhold på 28-30 fortsat en
udfordring. Muligheden for at forpligte såvel konfirmander som forældre på, at
konfirmanderne er undervisningsparate drøftet. Det kan blandt andet ske i form af
en aftale, som underskrives af konfirmand og forældre ved indskrivningen, hvor
også rådet deltager og understreger ønsket om undervisningsparathed – aftaletekst
kan fås hos provst Kirsten Sønderby. AJ har deltaget i møder om opstart af
højskoleforening i Løjt. Til Løjts og Genners studiekreds om Martin Luther p.t. 15
tilmeldte. Program for årets højskoledage sammen med Genner og Øster Løgum
sogne er klar fra Claus Helsbøl – rådet understreger, at det skal have et budget
forelagt.
7. Nyt fra formanden: ACLM bor nu Barsøvej 134. EC fortæller om sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp med kun to indsamlere – resultat 2900 kroner plus bidrag
på mobilpay. Deltagelse i samlingen tages op igen, lover ACLM; forslag om
eventuelt at inddrage konfirmander. ACLM opfordrer rådsmedlemmer til at deltage i
kursus i brug af DAP, folkekirkens digitale arbejdsplads.
8. Nyt fra kasserer – intet.
9. Nyt fra kirkeværge – guldkonfirmation den 8. april. ELM tager imod. ELM skal vise
skolens mindste rundt i kirken. ELM understreger, at Jørgen Hoeck som
bygningskonsulent skal inddrages i næste fase af bygningsudvalgets arbejde med
fornyelse af kirkens varmeanlæg.
10. Nyt fra kontaktperson – ikke til stede. LN oplyser, at der efter ønske fra 3F er aftalt
møde med kontaktperson den 24. april.
11. Orientering fra kirkegårds- og skovudvalget: CAC redegør for status for
skovrydning- og -plantning – der ventes af være økonomi til anlæg af en gangbro i
Hareskoven og til pleje af nye planter. Bygningsudvalget: Samles snarest og
arbejder med fornyelse af varmeanlægget. Aktivitetsudvalget: Intet.

Informationsudvalget: KLHC oplyser, at første møde holdes snarest for drøftelse af
blandt andet sparemulighed på brug af krak.dk og degulesider.dk. Fotos og tekst til
lojtland.dk, sognets hjemmeside og infokanalen om forberedelse af påskehøjstiden
er under forberedelse.
12. Orientering fra underudvalg: Gudstjenesteudvalget: ACLM oplyser, at der arbejdes
frem mod et møde for hele rådet, hvor der skal drøftes formulering af en
målsætning for rådet og sognet samt eventuelt nye tiltag. Mødet holdes om muligt
31. maj klokken 14.30 – hvis det ikke er muligt, aftales ny dato på rådets næste
møde. Minikonfirmander: ACLM oplyser, at et vellykket forløb med 16
minikonfirmander netop er sluttet – opløftende, kalder AJ det.
13. Eventuelt: MBS fortæller om et initiativ med strikning af dåbsklude til dåbsbørn.
Ideen er, at dåbskluden, som bruges til tørring ved dåbshandlingen, gives til
dåbsbarnet som gave. Strikkere efterlyses ved sammenkomsten for pensionister
den 4. maj samt i kirkebladet. Læs mere her:
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/daabsbarnet-faar-hjemmestrikket-klud

Referent: KLHC
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