Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 25. oktober 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildboldt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Elin Clausen – EC, Ole
Plauborg Jensen – OPJ fra punkt 4, Torben Hansen – TH, Christian Paulsen – CP, Christian Albert Clausen –
CAC og Kirsten Lund Hansen Christensen – KLHC. Fraværende: Erling Læbel Madsen – ELM, Anette Jensen –
AJ og Leif Nissen – LN.
1. Godkendelse af dagsorden – punkt 6, orientering og drøftelse af regnskabsinstruks, punkt 7, Salg af
jord (lukket punkt) tilføjet - godkendt.
2. Godkendelse af referat af menighedsrådets møde den 27. september 2017 – godkendt.
3. Budget 2018 – sidste behandling og godkendelse: CP oplyser, at provstiudvalget har bevilget som
ansøgt 100.000 kroner til forventet ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder; beløbet er indregnet
i budgettet fordelt på flere formålskonti. Den samlede budgetramme er på 2,6 millioner kroner.
Budgettet drøftet og godkendt. Der ses nærmere på indholdet af sognets forsikringspolice – TH.
4. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2016 til behandling og godkendelse - CP understreger, at
revisionen ikke har fundet anledning til bemærkninger. Protokollatet drøftet og godkendt.
5. Regnskab for Højskoledage 2017 til orientering og drøftelse og 5 a evaluering af højskoledagenes
forløb: Drøftet. Der tages kontakt til medarrangørerne, Øster Løgum Sogn og Genner Sogn, med
henblik på en fælles evaluering og vurdering – ACLM og KLHC.
6. Orientering om drøftelse af regnskabsinstruks – CP laver forslag til formulering angående
maksimalt disponeringsbeløb (bilag 2) og tager LN med på råd.
7. Salg af jord (lukket punkt): Ejerskabet af jordstykket søges yderligere afklaret, og provstiet
orienteret om muligt salg – CAC.
8. Nyt fra præsten: AJ ikke til stede.
9. Nyt fra formanden: ACLM orienterer om et yderligere tilbud på anskaffelse af interaktiv projektor til
konfirmandhusets sal; CP bemyndiges til fornyet henvendelse til It & co. Kontaktpersonen sørger
for julegaver til ansatte – TH. På næste møde afvikles det årlige lovpligtige valg, inden kirkeårets
slutning, af formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer og sekretær. ACLM ønsker
et møde om mål og visioner for rådets arbejde og for samarbejdet med præsterne i det ny LøjtGenner Pastorat forud for det årlige offentlige møde om rådets visioner, mål og arbejde – mødet
holdes den 14. januar klokken 16-20. Opgaver ved kommende arrangementer drøftet.
10. Nyt fra kasserer: CP orienterer om FLØS’s, Folkekirkens Lønsystems, krav om fornyelse af
overførselsaftaler for de ansattes løn – kravet blev siden frafaldet.
11. Nyt fra kirkeværge – ELM ikke til stede.
12. Nyt fra kontaktperson – TH orienterer om møde i Erfa-gruppe med andre kontaktpersoner i
Aabenraa Provsti. Den 31. oktober deltager TH sammen med ACLM i møde med formand og
kontaktperson fra Genner Sogns menighedsråd om ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder i 23
timer om ugen. TH gennemfører MUS-samtaler i november.
13. a Orientering fra kirkegårds- og skovudvalg: CAC orienterer om plantning af eg på Løjt Storegade 1
til minde om 500-året for reformationen efter dansk-tysk reformationsgudstjeneste i Løjt Kirke den
29. oktober. AJ anmodes om at sige et par ord ved plantningen og at omtale den fra prædikestolen.
CAC orienterer om overvejelser om et sæt regler for vedligehold af store træer/planter på
gravsteder – eventuelle regler skal samstemmes med gravstedsaftalerne. Udvalget arbejder i
foråret videre og vender tilbage til rådet med forslag. CAC orienterer om fortsatte overvejelser om
eventuel beskæring/begrænsning/fældning af nogle af lindetræerne ved kirkegården, idet de store,
gamle træer skader kirkegårdsmur og påvirker gravsteder, der ligger tæt på træerne. Udvalget
arbejder videre og vender tilbage til rådet med et forslag.

b Orientering fra bygningsudvalg: Der er hentet et og hentes endnu et tilbud på opsætning af
gelænder i kirketårnet i rummet over hvælving og på et skab til konfirmandhuset. Udvalget får
mandat til vælge tilbud og sætte arbejdet i gang – eventuelt laves de to opgaver hver for sig.
c Orientering fra aktivitetsudvalg – intet.
d. Orientering fra informationsudvalg: KLHC og MBS oplyser, at arbejdet med næste kirkeblad er i
gang – frist for bidrag 1. november. Bladene omdeles senest 1. december.
e Orientering om samarbejdsudvalg med Genner Sogn: ACLM oplyser, at Genner Sogn ikke ønsker
et decideret samarbejdsudvalg, men at der samarbejdes ad hoc fra sag til sag. Det har ACLM
accepteret – første sag, der således samarbejdes om: Møde hos Løjt Skoles inspektør, Merete
Gissel, den 15. november klokken 8.15 om konfirmandhold- og -undervisning i 2018-2019 med
formøde med repræsenterer fra Genner Sogns råd den 31. oktober klokken 19 – ACLM og MBS.
14. Orientering fra underudvalg: Gudstjenesteudvalg: OPJ gør opmærksom på, at det ved fælles
gudstjenesteplanlægning med Øster Løgum og Genner Sogne er aftalt, der ikke holdes gudstjenester i
de tre kirker nytårsaftensdag, søndag, den 31. december, men i alle tre kirker nytårsdag, mandag den 1.
januar 2018.
b Orientering om minikonfirmander: ACLM oplyser, at der 1. november holdes møde om evaluering og
planlægning af det næste hold minikonfirmander.
c Orientering om diakoni: Intet.
15. Eventuelt: MBS beder om afklaring af, om der arrangeres fastelavnsarrangement med
tøndeslagning igen i februar 2018 – ja, siger ACLM, søndag, den 11. februar.
Vi minder hinanden om – og beslutter igen – at rådets møder ikke afsluttes med mad.
Referent:
KLHC, 26102017.

