Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde w.17-2418

Dagsorden for menighedsrådsmødet d. L9 juni kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Hans, Henriette, Vibeke

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt.

Pkt 3 slettes

2.

Efterretninger

lntet

4.

Skilt med navn til sognehuset.
Grete har ffiet et tilbud på navneskilt til sognehuset.
MR skal drøfte forslag til skilt monteret på sognehuset.

Venter med køb at skilte til det
samlede byggebudget er kendt.

Der er forskellige udgaver og prisniveauer.
Forslag præsenteret og der er enighed om atforslag er

flotte til sognehuset.
Samlet pris er ca.l2400lv. + moms
Grete melder tilbage.

Vedlagt bilag.

MR skal træffe beslutning om skilt på eller ved huset
type og prisniveau.

5.

N1t sognehus
o Orientering om byggeprojektet og økonomi
o Status fra Linjen /Morten t{ørlyck
o Mogens har modtaget byggeregnskab.
o Håndtering af manglende inventar inkl.
køkkenudvalg
o Rømmefar indkøb ca. 25.0a0,- lcr.
o Alm. hvid porcelæn til ca. 100 person
o Køkkenudvalg arbejder videre med tilbud
- tilrettes mht. skåle osv. d. 27 juni

o

Aftalt aktiviteter.

Udestående opgaver
o AV udstvr (sennemsans)
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Aftale gennemgang med AV, beslcrivelse
opsætningosv. i l5 august (kl. 15.30).
Anette aftaler.
Alarmanlæg
Telefonliste:

-

-

af

20103191

29666814

22t86363

4089370s
Aftale med Ole omkr. gennemgang d. 27

juni kl.

15.30

Rengøring, aftales at det starter op hver
ll dag. Efter konfirmander starter hver
uge

*

ved arrangementer.
Trappetrin ved gravehuset skal have

gul

markering. Morten Hørlyck kontahes via
Jens

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

6.

Samarbejde omkring kordegnefunktion.
Samarbejdsaftalen er blevet opdateret og timer (6)
justeret i henhold til PU's beslutning fra juni 2015.

Godkendt

Orientering om aftalen, ændringer og hvorledes Sotbrup
indgår i samarbejdet.
Opdateret aftale vedlagt som bilag.

MR skal træffe beslutning vedr. godkendelse opdateret
aftale.

7.

Fljemmesiden
Gennemgang af hjemmesiden mht. information og
opdatering.

Udsat

til

næste møde

Der er varslet prisstigning fra DKM per 1. september
2018. Fremover bliver den årlige pris 7495,- kr. inkl.
moms for et abonnement på 3S-hjemmeside.
Drøftelse af nuværende hjemmeside

MR skal træffe beslutning om hjemmesiden,
vedligeholdelse og kommende prisstigning.
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Lukke.Lqøde

Orientering ved kontakperson
Besøg Gitte der er på barsel.
Kursus med kontakStersoner d. 27 juni.
Opfølsnins med Martin, altah til d. 4.iuli kl. I 5. 30

10. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Orientering oml«ing Nybøl har opsagt sin stilling. MR
kontalcter Nyb øl mht. overgangsperiode.
Ferieafvikl ing med kirketj enester
o Martinferie 26, 28, 29 - aftalt afløser i Nybøl &
Sottrup
Får tilbud på behandling far borebiller

1

1.

Orientering ved præsten
Fraværende

12. Orientering ved formanden

r
c

o
o
c

Præstegården

Ikke behardlet på PU møde i maj, manglende
t il b agemeldirug

fra

P U uds ætter s al get.

MR ansætteferieafløser til præstegården og med
til Ronni
Kn'gergrav

Givet orientering omlving indhentning af tilbud.

13. Orienteringved udvalg
Intet

14. Formidling af beslutninger.
15. E\,1.
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