Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr.lU-2Afi

Referat fra menighedsrådsmødet d.8 november kI. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Vibeke

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Ingen

3. fuligt valg til menighedsrådsposter.
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK nr.
771 af}4juni 2013.
Jvf, §8 og §11 stk. 3 om årligt valg til følgende
poster:
Formand,
Næstformand,
Kirkeværge,
Kasserer,
Sekretær,
Kontaktperson.

Valgt:
Formand, Jens
Næstformand, Lis
Kirkeværge, Hans
Kasserer, Mogens
Sekretær, Jens

Kontaktperson, Grete

MR skal på mødet vælge personer til nævnte
poster.

4.

Orientering fra Det Fælles Regnskabskontor
Det er vurderet at indførelse af dobbelt signering vil
give en mere udgift på 25.000,- kr. hvilket svarer til ca.

For DFR ønskes dobbelt signering

indført.

1.600,- kr. for Sottrup.

DFR anbefaler dobbelt signering ved betalinger
banken, således at vi kan efterkomme nogle
revisionens bemærkninger.

i

af

For DFR ønskes dobbelt signering indført. Lokalt sker
betaling via Dankort hvilket er med begrænset risiko.

MR skal træffe beslutning om Sottrup ønsker dobbelt
signering på bankbetalinger.
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Nyt sognehus

-

Orientering om byggeprojektet.
Håndtering af henvendelse vedr. inventar

Orientering givet.

Byggeforsikring-nyhedsbrevvedlagt

Fredag 17 nov. kl. I1.00 holdes
rejsegilde for håndværker og MR.

Orientering om det videreforløb (levering af spær osv.)
Fredag l7 nov. kl. I 1.00 holdes rejsegildefor
håndværker og MR.

Gulufarven er valgt en tone lysere.
AY mødes holdes i december.
Håndtering af inventar aJklares iførste omgang med
arkitekten.

Byggeforsikring, aJklares med Morten Hørlyck om der
er et udestående.

MR tager en status på projektet og evt. udfordringer og
beslutninger som skal træffes.

6.

Inspirationsmøde
Opføl gning på inspirationsdagen.

-

Kort vendt arrangementet.

Modtaget materialet
Det videre forløb

Kort vendt arrqngementet. Gsv god inspiration ogvi
har gang i nogle af de rigtige ahiviteter.
Når materialetfra dagen kommer tages en ny drøfielse
og

evt.

ne ds ætte ls e

af arb ej ds grupper.

MR skal drøfte og træffe beslutning omkring
bearbej delse af forslag.

8.

Orientering ved kontaktperson
d. 15 novemberfællesmøde med personale
Nybøl og Sottrup.

for

både
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Orienteringved medarbejderrepræsentant
Ligger gran sctmmen med Nybøl på Sottrup kirkegård,
derefier tager alle til NybøI.

10. Orientering ved præsten
Udsat.

11. Orientering ved formanden

-

Advis ornudskifining af Kirkenet-W
Haderslev Stfts afgørelse vedrørende klage over
valg til provstiudvalg
Samarbejde omfu- kordegnefunktion
Der holdesfraflytningssyn d- 16 november kl.
14.00. Dekager fra MR er Lis, Hans og Anette.

12. Orientering ved udvalg
Kirkekalfuing startet men på grund af vejrlig kan
arb ej de t ikke færdi ggøre s.
Drøfiet renovering af salcristi, modtaget tilbud men
afv ent e r aJkl ør in g af pr æ s t e g&r d en.
Kirkevinduer arbejdes der videre med.
Grøvsted, lcrigsgruv reparation, der indhentes tilbud.

13. Formidling af beslutninger.

14. Evt.
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