Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde w.32-2019

Referat fra menighedsrådsmødet d. 11 september kI. 16.00 i Sognehuset.
Afbud: - præstevikar

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1

Godkendelseafdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger
Kirkens børnekor

Givet orientering

a

-

Kirkens børnekor
Maria har indvilget i attage børnekoret det næste år.
I forbindelse med overtagelsen er der et ønske om at ffi
justeret takster for kormedlefilmers deltagelse i

Nye takster godkendt

gudstjenester.

I2Al7 blev
til:

lønnen for deltagelse i gudstjenester aftalt

7 klasse 50, kr.
6 klasse 40,- kr.
op til 5 klasse 30,- kr.

For 2019 foreslås lønnen sat til:
7 klasse 70 kr.
6 klasse 60 kr.
5 klasse 50 kr
4 klasse 40 kr
3 klasse 30 kr.

MR skal træffle beslutning omkring justering af løn for
medlemmer i børnekoret.

4.

Udsmykning i Sognehuset.
Arbejdsgruppen har modtaget et tilbud på udsmykning
i sognehuset ved lokal kunstner.

Beslutning udskydes, Grete kontakter
kunstrer mht. udsættelse.

Drøftelse af oplæg og tilbud
Savner et oplæg der viser den røde tråd i udsmylcning
når der købes et samlet sæt billeder.

Beslutning sættes på hold, mangler etforslag øt

forholde sig til.
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Vedlagt tilbud

MR skal træffe beslutning om udsmykning iht. tilbud.

5.

Præsteskifte

i Sothup -Nybøl

pastorat

Boligsituationen er en knast som vi skal have truffet en
beslutning omkring.

Aftalt forløbet

Forslag fra Provsten på to modeller:
Model 1 iht. tidsramme med indsættelse ved

-

årsskiftet
Model 2 ansættelse efter embedsbolig er til
rådighed, efterhr2A20

Annonce i Præsteforeningens blad. Deadline ultimo
september.

Stiftet har kommunikationskonsulent

til udformning af

annonce.

Hvert menighedsråd skal komme med egen beskrivelse.
Møde medNybøl MRd. 17/9 kl. 16.30
- Forberedelse af annoncering
- Erubedsbeskrivelse

-

Boligforhold

Ar b ej dsfor ho I d fr a t i dl i ger e

an s ø gning

indar

b

ei de s

i

embedsbeslcrivelse.

AJklare omder er en ellerflere annoncetekster der skal
laves.

MR skal afklare:
- Model for ansættelse
- Annoncering
- Møde datoer.

6.

7.

Orientering ved præsten
Intet

-

Orientering ved kontaktperson
Annonce i Gråsteneren.
Begyndt at søge Fond til udsmykning udendørs.
Kirkesanger kan være vikar for kirketjener
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Orientering ved medarbejderrepræsentant
Møde omkring GIAS takster
Udlejning af lokaler i sognehuset, udlån ligger
udenfor almindelig arbejdstid. Andet skal aftales

-

med medarbeider.

9.

Orientering ved formanden
- Intet.

10. Orientering ved udvalg

-

Kirkegårdsudvalg,konsulentbesøg,venterpå
referat.

MRkan få godkendelse til at fælde Lindetræerne
på kirkegården.

11. Formidling af beslutninger.
12. Evt.
Sognehuset udlånt d. 27 november
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