Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr.03-2017

Referat fra menighedsrådsmødet d. 8 februar kl. 16.30 i Menighedshuset.
Afbud:

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Ingen

J.

Sothup kirkens børnekor.
Drøftelse sammen med korleder omkring kirkens

Opbakning

til kirkekoret i MR.

børnekor.

1.

Nyt "koncept" for kirkekoret i fremtiden
o Lønforhøjelser efter klassetrin, så de har noget
at se frem til
o Synge de fleste søndage i stedet for kun nogle

o
2.

enkelte
Tage ud

til klasserne

både

i Sottrup

og NybøI,

for ar få flest mulige med
Id6er til en fremtidig stilling som korleder og
kirkesanger i en.
o Kirkekor og korleder samlet i en
o Så kan kirkekoret synge alle søndage, i stedet
for kun enkelte søndage

Pt er 10 elever i koret alle fra 4 klasse. Muligt at
opdele koret i nybeg,tnder og øvede hvor de øvede

Kontaktperson afklarer sammen med
Ida muligheder mht. ansættelse af
kirkekorleder og kirkesanger.

Løntil kormedlemmer for deltagelse i
gudstjeneste;
7 klasse 50, kr.
6 klasse 40,- kr.
op til 5 klasse 30,- kr.
Nybegynder deltager ikke
gudstjenester

i

Undersøg mulighed for at søge puljen
særlige tiltag.

synger til gudstjenester.
Generelt er der opbalcning i MR til kirkekoret
Kontaktperson aJklarer muligheder mht. ansættelse af
kirkekorleder og kirkesanger som afløserfor lda.
Anbefaler at løn erforskellig ift. klassetrin.
Korleder bruger ca. 4 timer/uge på undervisning.
Ida vil gerne søge nye kormedlemmer efier vintederien.

MR skal tage stilling til forslag fra korleder.
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Samarbejde mellem personale i Nybøl og Sottrup.
Der er et ønske om at personale i Nybøl og Sottrup kan
samarbej de omkring kirketjenester.

Er så småt startet op på at samarbejde omkring
kirketjeneste på søndagen. Anette har prøvet søndag
Nybøl og Nybøl kirketjener tager næste søndag.

Formanden skal tage dialog omkring

NybøI.

i

Formænd skal tage dialog omkring samtale.

MR skal drøfte og træffe beslutning omkring
samarbejde mellem personale i Nybøl og Sottrup

5.

Reklamation på renovering af kirkedige.
Udført renovering af kirkediget i det sydvestlige hjørne
er blevet reklameret overfor Naturpleje der har

Anette og Jens laver skrivelse
Naturpleje.

til

accepteret at udbedre arbejdet.

Bilag vedlagt
Der sendes slcrivelse til Naturpleje omlcring krav
arbejdets udførelse.

til

MR skal tage stilling til hvorledes reparation håndteres
i forhold til Naturpleje.

6.

Menighedsrådet personaleudflugt
D. 6 maj er fastlagt som dato for MR personaleudflugt.
Den planlagte tur
d. 5 maj.

Udvalget har fået indikeret en ramme.

til vadehayet rykkes til 2018, lørdag

Alternativ udflugtfindes. Den økonomiske ramme
ønskes aJklaret.

MR skal drøfte den økonomiske ramme for MR
personaleudflugt d. 6 maj.

7.

Kirkebladet
Efter plan skal der udsendes et nyt kirkeblad i løbet af

Meffe og Jens laver kirkebladet,

marts.
Tema er konfirmander + information omkring
konfirmationsdatoer.
Evt. nyt sognehus
Bemærk at blå/lyseblå tekst er vanskelig at læse.

MR skal tage stilling hvornår, hvordan og i hvilken
form kirkebladet udsendes.

8.

Orientering ved kontaktperson
APVudarbeides i dette forår. Sikkerhedsudstvr skal
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anv ende s af me darb ej der.

9.

Orientering ved medarbejderrepræsentant
Temadag omlwing ukrudt uden kemi, deltager.
F øl ger kursuspr o gram kirkefimldionæruddannels

e.

10. Orientering ved præsten
Spillemandskor koncert i kirken, undersøger interesse
hos NybøL. Ahivitetsudvalg tager opgaven.

Andre forespørgsler tages også afudvalget.
Møde med konfirmandforældre, tirsdag d. 28feb. kl.
t 9-21.

Gudstjeneste søndag d. 28 maj aJholdes ikke.
11. Orientering ved formanden
BBR oplysninger skal opdateres,
Fredningsnævnet kommer iforbindelse med nyt
sognehus. Dato er d. 23februar. Tidspunkt oplyses
senere.

PU behandlet Stifiets godkendelse og konsulenternes
kommentarer. Sendes til MR hvorefter det behandles.
Samarbejde med Nybøl omlcringfælles temadag
o mlcr irug s o gne arb ej de under s ø ge s. Hv is kirke kons ulent
anvendes kan der søges midler hos PU.

12. Orientering ved udvalg

i3.

Formidling af beslutninger.
Hvad ønske MR at kommunikerer fra møde
Kommende kirkekalender, kirkebladet osv.

14. Evt.
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