Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 25. januar 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Erling Læbel Madsen – ELM, Ole
Plaugborg Jensen – OPJ, Torben Hansen – TH, Elin Clausen – EC, Christian Paulsen – CP, Christian Albert Claussen –
CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Leif Nissen – LN – ikke til stede under punkt tre.
Afbud: Henrik Waldemar – HW og Anette Jensen – AJ.
1. Godkendelse af dagsorden: Punkt fem behandles som punkt tre – Leif Nissen ikke til stede.
2. Godkendelse af referat fra den 17. november 2016. Godkendt og underskrevet.
3. Drøftelse og beslutning om lønregulering efter gældende overenskomst af kirkegårdsleder/kirketjeners løn
efter henvendelse fra Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte. Beslutning: Lønnen reguleres med et
kvalifikationstillæg plus pension per 1. april 2016.
4. Gennemgang af revisionsprotokolat efter beholdningseftersyn 21. november 2016. Rådet drøftede
muligheden for at øge den interne kontrol. Revisionsprotokolatets bemærkninger om en gang årligt at
genoverveje placering af midlerne tages til efterretning.
5. Fastsættelse af honorar: Rådet besluttede at anvende den vejledende lønramme for sogne af vores
størrelse: Formand: 20.000 kroner, kasserer/regnskabsfører 14.000 kroner og kirkeværge 14.000 kroner.
6. Nyt fra præsten – AJ ikke til stede.
7. Nyt fra formanden: Forslag om at gøre gudstjenesten fastelavnssøndag den 26. februar til en
familiegudstjeneste med tøndeslagning på pladsen ved konfirmandhuset for børn og kirkekaffe i
konfirmandhuset vedtaget.
8. Nyt fra kasserer/regnskabsfører: Årsregnskabet for 2016 ved at blive afsluttet – udkast ventes forelagt på
næste møde.
9. Nyt fra kirkeværge: Kloakering ved præstegården snart afsluttet. Pengeskab til præsteværelset til kirkebøger
anskaffet.
10. Nyt fra kontaktperson: Lønforhold for kirkegårdsleder/kirketjener er nu afklaret.
11. Orientering fra kirkegårds- og skovudvalg: Oprydnings- og fældningsarbejde samt nyplantning i sognets seks
skovstykker fortsætter og ventes snart afsluttet. Ved møde med skovrider fra skovdyrkerforeningen laves
økonomisk overblik.
12. Orientering fra bygningsudvalg: Der arbejdes videre med forbedring af varmesystemet i kirken.
13. Orientering fra aktivitetsudvalg: Sammenkomst for menighedsrådet og alle ansatte 16. marts. Årets
kirkevandring sammen med Øster Løgum og Genner sogne 21. maj. Sommerfest i juni erstattes af udflugt i
formentlig september, derfor holdes menighedsrådsmøde den 22. juni. AJ og Dorthe Esbjørn Holck leder en
studiekreds om Martin Luther over fem torsdage i konfirmandhuset. Udvalget overvejer, om
reformationsjubilæet skal markeres med en festgudstjeneste i Løjt Kirke. Dorthe Esbjørn Holck bidrager i
udvalget.
14. Orientering fra informationsudvalget: Datoer for menighedsrådets møder samt dagsordner og referater
offentliggøres på hjemmesiden, loejtsogn.dk, samt ved opslag i våbenhuset. Udvalget vil senere lægge op til
drøftelse af informationsstrategien for ekstern og intern kommunikation.
15. Orientering fra gudstjenesteudvalget: Første møde endnu ikke holdt.
16. Orientering om minikonfirmander: Alle elever i tredje årgang er inviteret til at deltage i et forløb for
minikonfirmander.
17. Orientering om diakoni: Julehjælp uddelt. P.t. er to besøgsvenner i aktivitet.
18. Eventuelt: OPJ anmoder om at kunne give Buxtehude-koret, en del af Nordschleswigsche Musikvereinigung,
tilladelse til fra september en gang om måneden at øve i konfirmandhuset. Den blev givet. LN orienterer om,
at personalet på kirkegården i arbejdet nu råder over en iPad, der kan tages med ”på stedet”, når der er brug
for hurtigt overblik aftaler for og placering af gravsteder.
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