Sottrup Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmødet

Beslutningsprotokol
Møde m.12-20t8

d.2l februar kl. 19.00 i Menighedshuset.

Afbud: Henriette, Mogens

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Reparation af kirkeur igangsat via
Anette.

Reparation af kirkeur

Brev

til Provstiudvalg omkr. præstegård

Orientering givet.

Budget 2018

Aftale omkring budgetrammer for udvalg:
- Konfirmander + junior (30.000)
- Koncert (6.500)

-

Udsat

til næste

møde.

Sogneeftermiddage(9.000)
Sogneudflugt (10.000)
MR udflugt (8.000)
Indvielse af sognehus?
Andre aktiviteter?

Andre områder (1øn):
Korleder (20.000) * bømekor
Rengøring sognehus (50.000)
Fælleskordegn (2 x 34.000)
Igangværende kurser

-

Reparationer:
Graverhuset (maling), kirkeur, kirkedige,
sakristi, kirkevinduer osv.
Færdiggørelsekirkekalkning

-

-

Bilag budgetoversigt

-

formål (tilsendes)

MR skal aftale rafllmer for aktiviteter
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Nyt sognehus

-

Orientering om byggeprojektet.
Handtering af inventar (alternativ leverandør)

Hans forhandler borde og stole på
plads

Køkken komrner i uge 9.
El-arbejde klar til montage af lamper.
Klinker arbejde ved at værefærdigt
Gulv i sal klar til at blive lagt

på materiale plads leveret i denne uge.
Alarmanlæg, 2 leverandører giver tilbud.
Båse

Inventsr til salen. (aftlare med Morten og Jens)
Drøftet udvalgte borde og stole iht. indhentet tilbud.
80 stole * 20 som option (12 med armlæn)
l0 store borde, 5 små (140 x80)
Når gulvet er lagt mødes MR i sognehusetfor
opføl gnin g p å inv e nt ar.

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

5.

Sottrup præstegård
Status på afklaring af præstegårdens fremtid.

Afuenter tilbagemelding fra PU

Brev til Provstiudvalg omkr. præstegård. PU sknl
godkende et salg.
Stiftet har givet reference til LandboCenter der kan
hjælpe med tinglysning af tilhørende jord.
S al gs op s t il I in g mo dt age t fra en ej endoms mæ gl er. D er
indhentes tilbud fra to.

MR orienteres om status og træffer beslutning om det
videre forløb.

6. Kirkebladet
Opfølgning på alternativer

til udbringning.

Udsat

til næste møde.

MR skal &øfte og kæffe beslutning omkring udbring
af kommende kirkeblade.
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Samarbejde i pastorat omkring kirkegård
Orientering om model for samarbejde omkring

Der arbejdes videre med sagen.

kirkegårdene i pastoratet.

grundlagfor et samarbejde med Nybøl og
at medarbejder kan hjælpe hinanden på tværs af
Gennemgået

kirkegårde.

Aftale drøfies Jakob Lysemose.
Grundlagfor samarbejdet er løbende evaluering og
tidsharisont 3 år.

MR skal drøfte model og træffe beslutning om det
videre forløb.

8.

Tilbagemelding fra mødet i maskinpuljen
Sottrup MR har ikke ffiet bevilliget penge til
udskiftning af plæneklipper, hvilket ellers fremgik

Dr øftet mø det o g forløbet.

af

budgetsamrådsmødet.

Sottrup accepterede at udslryde investering og blev
lovet at ved rnaskinnedbrud køn PU søges om midler
udskifuing.
Der var enighed blandt deltagere at Sottrup har
højeste prioritet ved næste års tildelingfra

til

maskinpuljen.

MR orienteres om baggrund for beslutning.

9.

Orientering ved kontaktperson
Gitte forventes at skulle på barsel dedor undersøges
mulige vikarfor korleder og kirkesanger. Arbejder

videre.

10. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Ronni på kursus de næste 4 uger.
I uge 1A overtager Ulerup bisættelser/begravelser
da medarbejder.

11. Orientering ved præsten
Tur til Århus med konfirmander hvor der orienteres
om diakoni

Aktivitetsudvalg

mødes

for planlægning af kommende

aWiviteter.
Kirkebl adet under udarb ej delse
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12. Orientering ved forrranden

-

Samarbejdeomkr. kordegnefunktion
Opfulgfiing med Gråsten

13. Orienteringved udvalg
Tilmelding til konsulent, aJklaring affugt

ved korgavl

(sydlige kjørne på øst gavl).

14. Formidling af beslutninger.
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