Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 29. november 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Erling Læbel Madsen –
ELM, Elin Clausen – EC, Torben Hansen – TH, Christian Paulsen – CP, Christian Albert Claussen – CAC, Kirsten
L. H. Christensen – KLHC, Leif Nissen – LN, Ole Plauborg Jensen – OPJ, Ditte Sjelborg-Pedersen – DSP. Afbud:
Anette Jensen - AJ.
1. Godkendelse af dagsorden – nyt punkt 8: Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling 11. marts 2018
(dagsorden nummereres derfra med nyt ciffer).
2. Godkendelse af referat af rådets møde den 25. oktober 2017 – godkendt.
3. Valg (årlig konstituering): Alle valg enstemmige genvalg: Formand ACLM, næstformand MBS,
kirkeværge ELM, kontaktperson TH, kasserer CP, sekretær KLHC, bygningssagkyndig Jørgen Hoeck
og underskriftberettiget MBS.
4. Regnskabsinstruks gennemgået, drøftet og godkendt.
5. Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 – CP fremhæver flere ekstraordinære poster, blandt andet
sogneudflugten, som personalet har udtrykt glæde over – ACLM ser gerne en udflugt hvert år samt
sommer-kom-sammen – i år eventuelt skovtur til sognets skovarealer. Honorarstørrelse og -fordeling til lønnede poster i rådet tages op senere. CP skønner, at der bliver et årsresultat på et
underskud på cirka 30.000 kroner, som skal ses i lyset af blandt andet ekstraordinære udgifter til
ansættelse af 60 procents præst i det ny Løjt-Genner Pastorat, samt diverse lønreguleringer.
6. Højskoledage – orientering, behandling og beslutning: ACLM orienterer om møde med
repræsentanter for menighedsrådene i Øster Løgum og Genner sogne 28.-11. 2017 – det blev
aftalt, at der skrives til tilrettelæggeren, Claus Helsbøl, om flere fokuspunkter, blandt andet
forventninger til budget og regnskab samt fordeling af opgaver. ACLM vil tale med AJ om eventuelt
at være fast kontaktperson til Claus Helsbøl og anbefaler, at Løjt Sogn igen medvirker til
højskoledagenes gennemførelse inden for den hidtidige økonomiske ramme, omkring 4000 kroner.
7. Præstekontor til Løjt-Genner Pastorats 60 procents præst: ACLM oplyser, at Genner Menighedsråd
har meddelt, at der ikke findes egnede lokaler i Genner. Bygningsudvalget i Løjt Sogns
menighedsråd har set på muligheder og koncentrerer nu indsatsen om at leje Løjt Storegade 2A,
hvor der kan indrettes passende samtalerum og overnatning. ACLM bemyndiges til at sætte i værk.
Genners råd har udtrykt vilje til at være medfinansierende. TH ser gerne et generelt nøgletal til
udgiftsfordeling med Genner Sogn – TH og CP vurderer muligheden sammen med Aabenraa Provsti.
ACLM nævner, at en langsigtet mulighed kan være en udbygning af konfirmandhuset.
8. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling 11. marts 2018: EC opfordrer til, at der laves indsamling i
Løjt Sogn. DSP ser en mulighed i at gøre indsamlingen til en aktivitet for konfirmanderne. EC og DSP
er tovholdere.
9. Fastsættelse af rådets mødedatoer i første halvdel af 2018: 25.-1., 22.-2., 22.-3., 19.-4., 24.-5., 20.6. samt 30.-8.
10. Nyt fra præsten: DSP glæder sig til at vende tilbage efter barselsorlov. Oplyser sammen med ELM,
at der 10. december holdes en ekstra gudstjeneste for medlemmer af frimurerlogen i Aabenraa.
11. Nyt fra formanden: ACLM oplyser, at Genner Sogn får egen hjemmeside – der laves på Genners side
link til Løjts og fra Løjts til Genners - TH, MBS, DSP og KLHC vurderer hvordan samt bedst mulig
information om gudstjenester. ACLM oplyser, at der er kommet nye takster for de tyske
menigheders brug af folkekirken. ACLM omtaler igangværende omfattende debat om krav fra
Erhvervsstyrelsen til alle landets menighedsråd om registrering af ”reelle ejere”. Det aftales at
afvente en formentlig ny procedure i kølvandet på den landsdækkende debat og protest. ACLM
omtaler indbydelse til Stiftsdag 17. marts 2018 i Haderslev Stift. ACLM omtaler årets indsamling til
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Børnesagens Fællesråd 24. december og opfordrer til, at gudstjenesteudvalget tager en generel
drøftelse af indsamlinger i kirken.
Nyt fra kassereren: CP oplyser, at Genner Sogn kom i akut regnskabshjælps-problem, da en ansat
på det fælles regnskabskontor i Rise sagde op. ACLM, CP og LN har aftalt, at vi kan hjælpe såvel
midlertidigt som mere permanent, hvis Genner Sogns menighedsråd vender tilbage med det behov
- i givet fald en arbejdsindsats, som Løjt Sogn yder for Genner Sogn mod betaling. CP vender i givet
fald tilbage til rådet. CP deltager i januar i et kursus tilrettelagt af Aabenraa Provsti, hvor han vil
søge afklaring på flere uklarheder om blandt andet momsregulering samt eventuel beskatning.
Oplyser, at det ved beholdningsrevision 24. november er tilkendegivet, at vi med den netop
godkendte regnskabsinstruks slipper for revisionspåtegning af manglende adskillelse af
kirkekassens regnskabsfunktion, en påtegning, som en lang række andre råd også får.
Nyt fra kirkeværgen: ELM oplyser, at der 11. april i Løjt holdes Erfa-møde for kirkeværger. Oplyser,
at han har fået en henvendelse fra en i menigheden, der finder kirkens salmebøger slidte.
Gudstjenesteudvalget undersøger dels nyindbinding, dels nyindkøb. ELM efterlyser trykning af
informationsfolder om kirken – informationsudvalget undersøger, om materialet findes og kan
genbruges, eller om der skal nyt til.
Nyt fra kontaktpersonen: TH har gennemført MUS-samtaler med de ansatte samt lederen på
kirkegården. Hans umiddelbare indtryk er, at driften kører fint, og anser samtalerne for at have stor
værdi, idet de ansatte føler sig lyttet til. LN har udtrykt ønske om, at den primære kontakt mellem
ham og rådet varetages af to. LN foreslår CAC, ang. kirkegården, og ang. alt andet TH. Det
godkendes. TH oplyser, at han sammen med ACLM, Anine Kirk Todsen, Genner, og Aabenraa
Provstis personalekonsulent, Jacob Lysemose, laver oplæg til indhold m.m. til ansættelse af en
kirke- og kulturmedarbejder i Løjt-Genner Pastorat. ACLM tilkendegiver, at præstesekretær Gitte
Bielefeldt fortsat arbejder for os og nu også for Genner Sogn. ACLM svarer hende og er tovholder.
Orientering fra udvalg: A) Kirkegårds- og skovudvalg: CAC oplyser, at der arbejdes videre med
eventuelt salg af en bid af nødkirkegården, som der nu med et skøde er skaffet sikkerhed for, at
sognet ejer. Skriver sammen md KLHC til de interesserede købere om den fortsatte proces. CAC
oplyser, at der står 99.000 kroner på skovudvalgets konto til yderligere vedligehold og udtynding af
skov. Foreslår en tur i skovene for råd og ansatte til sommer. B) Bygningsudvalget: Der er sat gang i
arbejdet med at få lavet gelænder i tårnet og et skab til konfirmandhuset – tømrermester Claus
Møller, Løjt, udfører det. Der arbejdes videre med varmeprojektet i kirken. C) Aktivitetsudvalget:
ACLM oplyser, at det mødes i januar – eventuelle forslag til aktiviteter til ACLM inden jul. D)
Informationsudvalget: Intet. E) Samarbejdsudvalg med Genner: ACLM oplyser, at der har været
holdt møde med ledelsen på Løjt Skole om konfirmandundervisningen 2018-2019: Genner-elever
fortsat på ét hold, fortsat undervisning af to hold tirsdag morgen og et torsdag eftermiddag. ACLM
opfordrer til, at der fortsat lyttes til ønsker fra Genner.
Orientering af underudvalg: A) Gudstjenesteudvalg – ACLM oplyser, at det mødes i januar. B)
Minikonfirmander: ACLM oplyser om nyt tiltag: Indskrivning ved fastelavnsgudstjenesten.
Undervisning i ugerne 9, 10, 11 og 12. C) MBS oplyser, at der er indkommet en donation, som
giveren ønsker anvendt til værdigt trængende. Ansøgere til sognets julehjælp vurderes snart.
Eventuelt: MBS spørger, om der er opmærksomhed på lydforhold i kirken. LN forsikrer, at det er
der.

Referent: KLHC, 30.-11. 2017.

