Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 27. april 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, Henrik Waldemar – HW. Afbud: Torben Hansen.

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 23.-4. 2017 – godkendt og underskrevet.
3. Svar fra biskop til drøftelse – biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har
besluttet per 1. september 2017 at sammenlægge Genner og Løjt sogne i LøjtGenner Pastorat med 1,6 præstestilling. 60 procents-stillingen slås op snarest.
Menighedsrådet tager beslutningen til efterretning og udtrykker sin anerkendelse af,
at biskoppen har lyttet til rådet og har øget præstebetjeningen fra planlagt 1,5
stilling til 1,6 stilling. Beslutningen skal i forhandlinger med Genners menighedsråd,
præsterne og provst Kirsten Sønderby føres ud i livet. Offentliggørelse sker efter
aftale med provsten.
4. Varme i kirken: Rådets bygningssagkyndige Jørgen Hoeck orienterer om status for
arbejdet med at forbedre varmeanlægget. Projektets rådgiver, Steffen Pedersen,
Kamp Kirkevarme ApS, spørges, om der udover de planlagte forbedringer med
andre/nyere varmepaneler anbefales varmepumpe som supplement. Projektet
estimeres p.t. til 375.000 kroner plus moms og skal i udbud. Sagen vender tilbage til
behandling i rådet. Til eventuel yderligere optimering af elforbruget i kirken kommer
LN til rådet med en vurdering af, hvad det vil koste at udskifte lyspærerne med
eventuelt LED-pærer med et tilfredsstillende lys og udseende, og hvad der kan
spares.
5. Forelæggelse af kvartalsrapport for første kvartal 2017 – CP forklarer positive og
negative afvigelser, som til sammen giver et driftsoverskud på 56.075 kroner med
udgifter på 584.805 kroner og et forbrug på 22,81 procent af årets budget; generelt
ser det fornuftigt ud, oplyses det. Budgetlægning for 2018 er gået i gang og
forelægges på rådets næste møde. Medlemmerne opfordres til at fremsætte
eventuelle ønsker og forslag til CP senest den 10. maj.
6. Regnskabsinstruks – udleveret, behandles på næste møde.
7. Højskoledage i uge 34 – budget fra Claus Helsbøl forelagt til orientering, mulig
underskudsgaranti på max. 12.000 kroner for hvert af de tre menighedsråd i Øster
Løgum, Genner og Løjt. ELM er rådets kontaktperson til projektet og kontakter
Helsbøl.
8. Nyt fra præsten: AJ meget tilfreds med af have OPJ som medhjælper ved
konfirmandundervisningen. ACLM oplyser, at der holdes møde, om muligt sammen
med provsten, med Løjt Skoles inspektør om konfirmandundervisningen af i alt 68
konfirmander fra september i et forsøg på at skabe bedre undervisningsbetingelser.
AJ får opbakning til, at der til medlemmer, der overvejer at melde sig ud af
folkekirken, sendes brev med oplysning om tab af rettigheder/muligheder. AJ
oplyser, at en højskoleforening i Løjt stiftes den 22. maj klokken 19 i Løjt Kultur- og

Forsamlingshus, og at hun er blandt tilrettelæggerne. Rådet bakker op om, at
foreningen blandt andet tilbyder foredrag af kirkelig karakter og om kirkelige emner.
9. Nyt fra formanden: ACLM omtaler DAP-kurset i Den Sønderjyske Forening af
Menighedsråd på Folkehjem 8. maj – EC og KLHC deltager. Omtaler indbydelse til
kirkegårdsvandring i Løgumkloster 6. juni. Fem forældede computere tidligere
anvendt i konfirmandundervisningen overlades Finn Bruhn til foræring til
flygtningebørn.
10. Nyt fra kasserer – LN oplyser, at provstiudvalget i Aabenraa Provsti har vedtaget
nye, højere takster for have et gravsted – medlemmer af folkekirken skal ikke betale
stigningen, da de har betalt via kirkeskatten, mens ikke-folkekirkemedlemmer skal
betale stigningen.
11. Nyt fra kirkeværge – ELM oplyser, at han har vist 34 guldkonfirmander rundt i kirken
og har fem besøg fra foreninger/menigheder i maj. LN minder om, at der i foråret
skal være syn på sognets bygninger og peger på, at de hvide felter på kirketårnets
top trænger til kalk. OPJ peger på, at urskiverne er meget afskallet.
12. Nyt fra kontaktperson – TH ikke til stede. CP oplyser i hans sted, at TH, CP og LN
har haft møde med Steen Hansen, 3F Aabenraa, der har påpeget behov for
lønregulering af de ansatte på kirkegården. Konkret forslag behandles på rådets
næste møde som lukket punkt. ACLM understreger, at målet er, at kontaktpersonen
afvikler årlige MUS-samtaler og lønforhandling med alle ansatte – første gang inden
dette års udgang.
13. Nyt fra udvalg: Kirkegårds- og skovudvalg: Venter på forår og bedre vejr.
Bygningsudvalg: Intet. Aktivitetsudvalg: Diverse praktiske arrangementer/opgaver i
maj fordelt. Informationsudvalg: EC foreslår og får opbakning til, at der laves en
holder til informationsmateriale ved indgangen til konfirmandhuset. KLHC foreslår,
at der etableres plads i konfirmandhuset til ophængning af konfirmandbilleder –
opbakning til, at der arbejdes videre og undersøges pris.
14. Nyt fra underudvalg: Gudstjenesteudvalg: ACLM minder om rådets
målsætningsmøde den 31. maj klokken 14.30 til og med aftensmad. Udvalget
forbereder mødet. Minikonfirmander: Intet. Diakoni: De første hjemmestrikkede
dåbsklude snart færdige.
15. Eventuelt: EC foreslår, at det fra prædikestolen oplyses, hvornår der er
menighedsrådsmøde, og at der er offentlig adgang – bakkes op. HW påpeger, at
kirkepladsen trænger til ny asfalt og eventuelt p-båse. CAC kontakter kommunens
tekniske forvaltning.
Referent:
KLHC
28-04-2017.

