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Referat fra menighedsrådsmødet d. 8 marts kl. L9.00 i Menighedshuset.
Afbud:

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Efterretninger

3.

Godkendelse af regnskab for 2016
Orientering omkring regnskabet for 201.6

Godkendt

Godkendt regnskab for 2016:

Yedlagt bilag (tilsendes senere)

Sotfrup Sogns Menighedsråd,
CYR-nn97508968,

Gennemgeng af regnskab (fokus på merforbrug >
10.S00 kr.) og på anlæg.
Gennemgået kommentarer til regnskab.
Nye forpagtningsaftaler mangler godkendelse af PU.

Regnskab 2fi16
Afleveret d. 08-03-2017 19:53

*

MR skal tage stilling til status og godkendelse af
regnskabet for 2016.
4.

Nyt sognehus
PU har drøftet Stiftets godkendelse af nyt sognehus og
udvide lse af graverfaciliteter.

Til visualisering skal den oprindelig
placering af bygningen anvsndes.

Provsten gav d.23 fob. en kort orientering omkring
PU's behandling af Stiftets godkendelse og
konsulenterne s tilbagemeldinger. I)e bemærkninger
§om MR skal være opmærksom på er:
Stien fra kirkegården til det nye sognehus og det
faldende terræn, Kirkegårdskonsulenten
Garderoben i sagnehusets foyer, Kgl.

Indretning skal være iht. forslag
tilsendt d. 813 hvor varmt værksted
fastholdes som et statr rum.
Garderobe i foyer indflettes i køkken

-

*

og depotrum.
Opdateret materiale sendes

til PU.

Bygrringsinspektør
Ve stfacadens proportionering (virker urolig), Kgl.
Bygningsinspektør
Forholdene for omklædning, bad og opholdsrum er
ikke hensigtsmæssig, Kgl. Bygningsinspekfør

PU ønsker MR kommer med forslag

til forbedring af
Side 1 af 3
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omklædningsforhold i graverhuset, hvilket skal til
godkendelse i Provstiet. Det kan muligvis klares
administrativt.
Materiale tilsendes.

MR skal drøfte og træffe beslutning til ændringer af
forholdene for omklædning, bad og opholdsrum i
graverhuset som tilbagemelding til PU.

5.

Menighedsrådets fokus i den kommende periode.
Opfølsring på aftale fra januar mødet omkring
Materiale tilsendes.

Sottrup søger PU om midler via
Særlige tiltag til inspirationsdag-

Drøftet optæg til fælles inspirationsdag med Nybø|.

Hvis Nybøl melder positivt tilbage

bliver det en fælles ansøgning.
MR skal træffe beslutning om det videre forløb.

6" Ansøgning om Særlige tiltag
MR drøftelse af ansøgning om midler fra
puljen "Særlige tiltag".

MR ansøger om midler fra
puljen "Særlige ttltag" hos PIJ.

Bilag sendes ssnere.
Forslag justeres af Mette og Jens.

MR skal tage stilling ansøgning om ekstra midler &a
puljen særlige tiltag.
7.

Ansættelse af ny kirkesånger og karleder
Til sommerferien stopper Ida F{ymøller og MR skal
finde en afløser. Yores anden kirkesanger starter på
efterskole hvilket skal indgå i drøftelse af en fremtidig
løsning.
Orient ering v e d kontaktpers on.
Ånsættelse af korleder uafhængig af kirkesafiger sr en
mulighed.
Model for kirkes$nger, to der kan aIløse hinsnden
funsere godt.
Honorarer og mulighed for stillings&yrytottce drøfiet.
Ånnonce

Model med 2 kirkesanger og 1
korleder arbejdes der videre msd.
Der laves stillingsbeskrivelse på
korleder og stillingsbeskrivelse på
kirkesfftger.
Kontaktperson og Henriette har
opgaven.

til korleder og kirkes{tngey til udarbejdes.

MR skal tage stillingsbeskrivelse, ansættelse og
hvorledss det pmktisk gennemføres.
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i Sottrup d. 18

maj. Forskellige foreninger i Sottrup deltager med

Tages med på næste møde

boder og aksiviteter.

Drørtet deltage, der er interesse

MR skal tage beslutning om deltagelse i sommersjov i
Sottrup d. 18 maj.

9.

I

Orientering ved kontaktperson
ÅPY uddelt til medarbejder.

0. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Giv et orientering omlving kirkedige.

Ilarmevelrsler i gasfyr trænger

I 1. Orientering ved præsten
Årrangement d. 4 april ændres

til udskifuting.

til sangefrermidd*g.

P ins e gudstj ene ste med lwans ene dl æ ggels e b liv er kl.

9.00.

12. Orientering ved formanden
Der ary$ngeres et fæltesmøde med NybøI MR.

13. Orientering ved udvalg

14. Formidling af beslutninger.
Kirkeblad har deadline, Mette harfået indlægfra
Yibeke og lda, og har selv slcrevet nogle indlæg.

15. Evt.

Dato:
Sign:
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