Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde m.ll-2017

Referat fra menighedsrådsmødet d.z4januar kI. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Henriette og Anette

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Ingen

3.

Mødekalender for 2018
Som udgangspunkt holdes mødet den anden onsdag i

Aftalt kalender med mødedatoer.

måneden.

2l februar - Henriette
13 marts - Lis
12 april - Grete
16 maj - Hans
13 juni - Mogens
22 august * Jens
l2 september - Anette

l0 oktober - Vibeke
l4 november - Henriette
MRudflugtflyxes til senere dato.
Julefrokost d. 5 december

MR skal fastlægge mødekalender for 2018.

4.

Præstegarden

Fraflltningssynet er godkendt uden bemærkninger og
der skal tage stilling til præstegårdens fremtid.

Hans kontaktet ejendomsmægler

I forbindelse med synet blev fremtiden drøftet med
Provsten med henblik på salg.

Jens afklarer BBR og opdeling
ej endom og tilhørende jord.

for

syn i forbindelse med tilbud.

af

Starter processen med salg af præstegården. Der
indhente s tilbud fr a to ej endomsmæ gler hv orefi er
pro c es s en afste mme s me d Prov s tiudv alget.
BBR skal tilpasses inden salg.

MR skal træffe beslutning om Sothup Præstegård
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Nyt sognehus
- Orientering om byggeprojektet og tidsplan.
Fugt i bygningen skal ud inden maler kan gå i
gang. Udendørs areal rtrbejdes der videre med.
- Jorden skal profileres vest for sognehuset
Jord vest for sogpehuset foreslås fiernet for at få
bedre udsynfra salen. Ekstra dræn nedlagt
omkring huset for at silcre mod skybrud.

-

Besluttet omkrin g budgettet:
o Ekstra omkostninger til fiernelse

o

afjord accepteres.
Fast belægning i hele

Ekstra omkostninger til fi ernelse afj ord

materialegården skal ikke udføres
men belægning fastholdes som i
det oprindelige tilbud.
Inventar budget er en blanding af
løsøre og fastinventar som MH

accepteres.

bedes adskille.

Byggebudgettet

e

Fastbelægning i hele materialegården skal ikke
udføres men læs belægningfastholdes som i det

-

oprindelige tilbud.
Telefon og IT forbindelse
TDC kommer d. l2.februar, afklare abonnement
Atklaring omkring inventar og opfølgning på
møbler
Inventar budget er en blanding afløsøre og
fastinventar som MH bedes opdele.

Møbler.
MR har besøgt leverandør og kigget påforskellige
stolelyper. Der er modtaget tilbud på denforetrukne
stol. Kundereference unders ø ge s.

Der indhentes alternatiyt tilbtd.
D. 5 februar besøges alternativ leverandør.
MR tager en status på projektet og beslutter videre
forløb omkr. inventar.

6.

Møde i maskinpuljen
Onsdag den 7. februar 2018 kl. 10-12 aflroldes der
møde vedrørende fordeling af maskinpuljen i
Asserballe Præstegård.
Materiale skal sendes senest d.24 januar.

Aftlare

med Anette om

Tilbud skal tilsendes Provstiudvalgs
maskinpulje.

tilbudfra budgetlægning er

indsendt.

MR skal aftale hvem der deltager.

7.

Anvendelse af billeder fra internettets i
konfi rmationsunderu i sningen

ft
Tilmeldes ordningen.

Billeder på nettet er nemlig beskyttet af ophavsretten.
Årlig pris pr. folkekirkemedlem
0,82 kx. ved færre end 1.000 medlemmer

0,72kr. ved 1.000 - 5.000 medlemmer
0"62kr. ved flere end 5.000 medlemmer
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MR skal drøfte og træffe beslutning henvendelse fra
VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark)

8.

Kirkebladet.
PostNord har meddeit at de ikke længere ønsker at
uddele adresseløse forsendelser.

Alternativer undersøges

Der trykkes ca. 600 kirkeblade, næste udbringning er
marts. Alternativer undersøges :
"Avisbud" * DAO? FK distribution
Spejder - ekstra indtægt?
Cykelklub -undersøg om det har interesse (SvendÅge

Kjær)
Ant al adr e s s e r /for s e nde I s e r aJkl ar e s

ve

d T op tryk

MR skal drøfte og træffe beslutning omkring uddeling
af kommende kirkeblade.

9.

Tilbud om sundhedsforsikring
Provstiudvalget har indgået en rammeaftale med Falck
vedr. sundhedsordning.
S und he dsfor s i krin g t il by de s me

Sundhedsforsikring tilbydes fuldtidsmedarbejder

dar b ej der o g b etr agt e s

som en del af en kommende lønregulering.

MR skal drøfte og træffe beslutning om der skal tegnes
en sundhadsforsikring
10. Orientering fra Det Fælles Regnskabskontor
DFR har meddelt at tidligere vurderet udgifter
højere end først antaget.

vil

være

Fastholder tidligere beslutning om at
Sottrup ønsker dobbelt signering på
bankbetalinger.

Fastholder tidligere beslutning om at Sottrup ønsker
do

bbe

lt

s

i gner

ing på b ankb e tal inger.

MR skal vurdere beslutning fra november om dobbelt
signering på bankbetalinger.
I

1

Orientering ved kontaktperson
Gitte går på barsel i starten af maj.
Når barselperiode starter skal vi have aftale med vikar.
AJklare muligheder med Maria.

12. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Ronnie starter grundforløb og Anette er selv på kursus
i uge 10, Wlerup dækker i perioden.
Syn på Brandmøteriale sennemført d. lB ian.
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til 17, 4 slettes og 4

aJklares.

Møde omlcr. moms afregninger i DFR.

13. Orienteringved

præsten

Fasteløvn gudstjeneste planlægges, søndag d. 18febr.
Konfirmand for ældr e aften, 3 I j an..
Tilbud om gratis sognemedarbejder, aJklare hvor
mange timer der er tøle om. Yibeke aJklarer.

Adgang til hjemmesiden sendes

til

Vibeke af Jens.

Gospel kancert i Sottrup kirke d. I februar
aftengudstj eneste. Der laves annonce.

til

Sogneeftermiddag d. 6febr., annonce i avisen.

14. Orientering ved formanden
- Samarbejdeomkr.kordegnefunktion
Opgørelse sendtfra Gråstenfor 2017 og 2018
hvor der skal betales ca. 34 kkr. a/klares.
Omlcing budget laves et oplæg til rammerfor

-

2AtB.

MødeiDFR
Mogens deltager

Folkekirkens arbejdsmiljø.
Orientering givet.
Samarbejde omlr. kirkegårdene med Nybøl

Få aJklaret hvad behovet er på begge kirkegårde
og hvad der ligger af timer i Nybøl og Sowup.

15. Orientering ved udvalg
Oprydning i sognets arkiv, derfindes en dag hvorflere
kan deltage.

16. Formidling af beslutninger.

17. Evt.

Dato:
Sign:
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