Sottrup menighedsråd

Konstituerende møde

Referat fra konstituerende møde for Sottrup nye
menighedsråd d. 22 november kl. 20 i Menighedshuset.
Afbud: Vibeke

Velkomst
Erklæring fta nyvalgte medlemmer om på ære og samvittighed om at
ville udføre det dem betroede hverv i koskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke
Mogens Knudsen og Henriette Kristiansen har underskrevet
erklæring.

Valg af formand
Formandens opgøve er atforberede menighedsrådets møder og
indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets
forhandlinger og afstemninger og drage omsorgfor, at rådets

Valgt Jens

beslutninger udføres.
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Valg af næstformand
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3. Valg af kirkeværge
En kirkeværge har
bygninger.
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til opgave at varetage vedligeholdelsen afkirkens

Valg af kasserer
Kassereren er ansvarligfor kirkekassens midler. Den praktiske
udfør e I s e af op g av e rn e s ker af D e t F æll e s Re gn s kab s kont or v e d
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Christians kirken i Sønderborg5.

Valg af kontaktperson
Kont aktp er s an en op g al e er at fun g er e

s

a

m p er s on al e ch

kirkeftmhionærerne.
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Valgt Grete
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Valg af sekretær

Jens
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Valg af byggekyndig

Morten A Petersen
forespørges afJens

En byggelqmdig vælges til deltagelse i de årlige syn over kirken og
kirke går de n s amt af
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Valg af bemyndiget med underskriver.

Kassereren og

Menighedsrådet vælger en der bemyndiges til sammen med
formanden at undersltrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre
dispositioner over.fost eiendom og optøgelse af lån.

formand valgl som
underskriver
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9. Valg af medlemmer til udvalg:
Valgudvalg
- Jens (formand), Hans, Mogens
Kirke og kirkegardsudvalg
- Lis (formand), Hans, Henriette, Mogens

Udvalgsposter fordelt

Præstegardsudvalg

-

Hans (formand), Mogens, Jens

Skov- ogjord
- Besættes ikke da aftaler for de næste 5 år netop er indgået.
Sognehus og graverhus udvalg
- Jens formand og hele menighedsrådets inviteres til møder
Musikudvalg (lægges under aktivitetsudvalg)
Aktivitetsudvalg
- Lis, Grete, Henriette, Hans, * præsten
Udsmykningsudvalg
- Lis (formand), Grete, Henriette
Forretringsudvalg
- Holdes åben.

[

0. Eventuelt
Indsættelse af Meffe Carlsen i Haderslev d. 8 december.
Formand og næstformand er inviteret, andre er velkommen

-

Indsættelse af Mette Carlsen i Sottrup og Nybøl d. 11
december.
Grete afklarer hvem der kan tage kirketjeneste og spille

-

orgel
Jens afklarer med Nybøl omkring fællesgudstjeneste.
Indsættelse i en kirke bør være passende.

Orientering omkring gudstjenester. Der er behov for revideret
kirkekalender hvilket
- Revideret kirkekalender meldes ud via Gråsteneren. Der
laves månedlig opdatering.
- Børnegudstjeneste d. 4 dec. bliver almindelig gudstjeneste.
- Grete tale med Mette Carlsen mht. introduktion til sognet
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Fremtidige møde datoer + (medbringer kage):
- 11 januar, Henriette
- 8 februar, Jens
- 8 marts, Hans
- 19 april, Anette
- 17 maj, Mogens
- 7 juni, Grete
- 16 august, Lis

-

8 november, Jens

-

Personaleudflugt 6 maj

13 september, Præsten
11 oktober, Henriette
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