Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 22. februar 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Erling Læbel
Madsen – ELM, Ole Plauborg Jensen – OPJ, Torben Hansen - TH, Elin Clausen – EC, Christian
Paulsen – CP, Christian Albert Claussen – CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Leif Nissen –
LN, Henrik Waldemar – HW og Anette Jensen – AJ.
Afbud: Ingen.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Senere tilføjet punkt 8 a – godkendelse af
afskrivninger.
2. Godkendelse af referat af møde 25. januar 2017. Godkendt med supplerende referat af
lønregulering til kirkegårdsleder.
3. Forretningsorden: Gennemgået og rettet til.
4. Vedtægt for sekretær: Gennemgået og rettet til.
5. Vedtægt for kirkeværge: Gennemgået og rettet til.
6. Vedtægt for kontaktperson: Gennemgået og rettet til.
7. Vedtægt for regnskabsfører og vedtægt for kasserer: Gennemgået og rettet til.
8. Vedtægt for stående udvalg: Gennemgået og rettet til.
8a. Kassereren anmoder om afskrivning af 6366,00 kroner vedrørende tre aftaler om
vedligehold m.m. på kirkegården, som har vist sig umulige at inddrive. Godkendt.
9. Nyt fra præsten: AJ og OPJ øger samarbejdet om de to nuværende konfirmandhold.
Muligheden for en kort introduktion til kristendommen til konfirmand- og
minikonfirmandforældre overvejes og afprøves eventuelt ved næste konfirmandindskrivning.
Artikler og links til folkekirkens netop igangsatte dåbskampagne lægges på sognets
hjemmeside. AJ fremhæver sognets studiekreds om Martin Luther, som hun sammen med
Dorthe Esbjørn Holck står for – omtales i kirkebladet. AJ er inviteret til møde om en
højskolekreds i Løjt, som Povl Callesen har taget initiativ til.
10. Nyt fra formanden: Provstiet inviterer til erfa-møde for kontaktpersoner 2. marts – om
muligt deltager vi.
11. Nyt fra regnskabsfører/kasserer: Konto og engagement i Nordea afvikles og indestående
flyttes til Sydbank, idet der ikke længere er behov for to bankforbindelser efter, at
indskydergarantien er fjernet. Der er indkøbt ny pc-til konfirmandhuset.
12. Nyt fra kirkeværge: Der er indkøbt ny vaskemaskine til præstegården.
13. Nyt fra kontaktperson: Intet.
14. A Orientering fra udvalg - kirkegårds- og skovudvalget: Der planlægges møde med
skovrider ang. arbejdet i sognets skove. Udvalget overvejer opfordring i anledning af 500 års
reformationsjubilæet til at plante et træ. B Bygningsudvalget: Arbejdet med varmeanlægget i
kirken fortsætter. C Aktivitetsudvalget: Sognet festligholder reformationsjubilæet ved
gudstjenesten søndag, den 29. oktober, og inviterer til frokost i konfirmandhuset derefter. D
Informationsudvalget: Første møde i udvalget holdes i april. Adresser på flere sommerhusfastboende fundet til uddeling af kirkebladet. Gudstjenestelister ophænges i Løjts sommerhusog ferieområder. Opmærksomhed om og senere drøftelse af, hvorvidt vi får nok for pengene i
flere udgifter til information om sogn og kirke på blandt andet krad.dk og degulesider.dk.
15. Orientering fra underudvalg: A Gudstjenesteudvalget: Første møde den 21. marts. B
Minikonfirmander: 12 minikonfirmander til årets forløb, der indledes den 7. marts. C: Diakoni:
Indsatsen omkring andagter på Kirketoftens Plejecenter er øget.
16. Eventuelt: Tidspunkter for sognets julegudstjenester drøftet – tidspunkterne fastholdes.
Referent: KLHC

