Sottrup Menighedsråd

Besiutningsprotokol
Møde nr. i8-2018

Referat fra menighedsrådsmødet d.22 august i kI. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Mogens, Vibeke (delvis, deltog i pkt. 8, 13,14,16,23)

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

2.

Efterretninger

-

3.

Godkendt

Ansættelse af kirketiener
Samarbejdsaftale med Nybøl omkr. kirkegårde
(pkt. 6)

Orientering givet.

Hegnklipning

Kvartalsrapport - gennemgang af kvartalsrapport for 2'
kvartal
DFR har kikket lidt på de frie midler og det ser ikke
godt. Sognegården har et mindre merforbrug og der
mangler at blive bogført regninger.

Der følges op på nævnte punkter.
Godkendt.

Vedlagt bilag.

Mangler afregning af lønudgifter i.forbindelse med
timer brugt i Nybøl (kirketjener og gravermedhjælper)
(Mogens)
Regning på kallming i 2018 undersøges (Hans)
In dt æ gt er/udgift e r p å pr æ s t e b o I i g op g ør e s (Mo gen s)
Sognehuset, status på byggeriet, manglende

faktura og

kommende udgtfter (Hans)

Der er igangsat vedligeholdsopgwer på kirken, maling
af kirkegårdslåge sættes på hold

MR skal behandle og godkende kvartalsrapport.

4.

Skilt med navn til sognehuset.
Punktet blev behandlet på juni mødet hvor beslutning
blev udsat til endeligt byggebudget er kendt.

Navnet "Sothup sognehus" købes
som galvaniseret

til montage

på gavl

ende.

Bilag med tilbud tilsendt juni møder.
Priser på skilte undersøges, invalide skilt og indgang
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MR skal træffe beslutning om skilt på eller ved huset,
type og prisniveau.

5.

Nyt sognehus

o
o

Orientering om byggeprojektet og økonomi
Status fra Linjen /Morten Hørlyck

o

Udsat

Status på opgaver

o
o
o

Køkken
Kontor
Graverbygning

Hans kontakter Morten Hørlyck mht. til status på
byggebudget.

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

6.

Fælles kirkegardsdrift.
I forbindelse med graver i Nybøl er stoppet har
muligheden for fælles kirkegårdsdrift været drøftet med

Godkendt.

Nybøl MR.
Rammerne for samarbejdet er udarbejdet ved et møde
med Nybøl og provstikonsulent Jacob Lysemose. En ny
aftale vil erstatte nuværende omkr. gravermedhjælper.
Udkast

til

aftale vedlagt som bilag.

MR skal træffe beslutning vedr. godkendelse af aftale.

7.

Hjemmesiden
Gennemgang af hjemmesiden mht. information og
opdatering.

Aftalt første opdateringer

Der er varslet prisstigning fra DKM per 1. september
2018. Fremover bliver den årlige pris7495,- kr. inkl.
moms for et abonnement på 3S-hjemmeside.
Drøftelse af nuværende hjemmeside

Gennemgået enkelte sider, opdateres

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

8.

Den uformelle kontakt til kirken
Ud fra en drøftelse få en gensidig forståelse for
udfordringen ved have to tjenestesteder og samtidig
være synlig i det enkelte sogn.

Drøftet.
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Opdatering på hjemmeside mht. mulighedfor at træffe
Vibeke.
Få afstemt forventninger i forhold
møde i sognet.

9.

til det uformelle

Snerydning

Efter der er oprettet en kirketjenerstilling og graver og

Udsat

gravermedhjælper har deres primære arbejde på
kirkegården, har MR behov for aftaler omkring
håndtering af evt. snerydning.

MR skal drøfte muligheder og fastlægge hvorledes
snerydning sikres.
10. Skulptur

Der er ønske om at få en drøftelse af udsmykning ved

Udsat

og i sognehuset.

MR få aftalt en proces for anskaffelse af kunst til
sognehuset.

11. Lukketpunkt.
Udsendes separat.

12. Salg af præstegården (lukket punkt)
Udbudsrunden slutter d. 15 august

MR skal behandle resultat af indkomne tilbud og træffe
beslutning omkring salg af præstegården.

I3, Kirke gårdens planlæ gning.
I forbindelse med syn/besøg er det påpeget at
kirkegårdsindretning skal fremgå af en kirkegårdsplan
godkendt af provstiet og kirkegårdskonsulent.

Kirkegårdsudvalg opdaterer
vedtægter,

Ligeledes gælder det at områder der nedlægges på
kirkegården skal fremgå af kirkegårdsvedtægterne.
Der kan være behov for en revision af kirkegårdsvedtægterne.

Ny formular og vejledning er udsendt fra Stiftet.
Kirke går ds udv al g op dater e v e dtæ gt er, Jens

se

nder

formular til nye vedtægter.
MR skal fastlægge rammerne for revision af
kirkegårdsvedtægter
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Forslag om afholdelse afen kirkefrokost i forbindelse
med høstgudstj enesten.
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I forbindelse høstgudstjeneste holdes
der en frokost. Lis, Henriette og
Vibeke planlægger.

I forb

indels e høs tgudstj eneste holde s der en fr okos t.

Lis, Henriette og Vibeke planlægger.

MR skal drøfte og træffe beslutning omkring aktivitet
ved høstgudsdeneste.
15. Reparation af mindesmærke

MR har fået pålagt at restaurere knækket kors på
mindesmærke af Slots og Kulturstyrelsen.
Der er modtaget tilbud inkl. metodebeskrivelse på
restaurering samt tilbud på renovering af mindes-

Udsat

mærket.

Tilbud ligger på ca. 100.000 kr. hvilket ligger over
hvad MRkan dækkes af driften, derfor skal renovering
indarbejdes i kommende budget, hvilket tidligst kan
ske i 2020.
Vedlagt bilag.

MR skal drøfte tilbud og udførelsen af restaureringen
af mindesmærket.

16. Ansøgning om lov til ny indbinding af ritualbog og
salmebog, de er slidt op.
Bøger samles og sendes

Godkendt

til bogbinder.

MR skal træffe beslutning om bøger.

17. Orientering ved kontaktperson

1

8.

Orientering ved medarbejderrepræsentant
Kloak i præstegård undersøges, (Hans, Anette)
Udflugt Hamborg for kirkegårdsmedarbej der

19. Orientering ved præsten

20. Orientering

ved formanden
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Orientering ved udvalg
Koncert i 2018 - modtaget tilbud på 19.0A0,fravælges.

Koncert i november planlagt, bliver med entre.

22. Formidling af beslutninger.

23. Evt.
Tidspurukt

for udflugt

er kl. I 2. 30

Ændret mødedatoer:
d. 12 septflyttes til d. 19 september
d. I4 nov. Jlyttes til d. 2l navember
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