Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde m.05-24fi

Referat fra menighedsrådsmødet d. 19 april kt. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Mette

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet
Vib eke retur

1.

fr a sy gemelding, kort orientering.
Godkendt

Godkendelse afdagsorden

Z. Efterretninger
3.

lngen

Regnskab 2017 vedkvartalsrapport
Behandling af kvartalsrapport for første
Vedlagt bilag (tilsendes senere)
Mat er i al et i kke mo dt ag e t fr a

Udsat

til maj

mødet.

kvartal?}l7.

r e gns kab s kont or e t.

MR skal tage stilling til og godkende kvartalsrapport
for i kvartalzll1.

4.

Honorarsatser 2017
Provstiets vejledende honorarsatser til formænd,
kasserer, kirkeværger og kontaktpersoner. Det er
provstiudval get beslutning, at honorarsatserne følges.

Besluttet at følge honorarsatser.

MR skal træfle beslutning omkring honorarsatser.

5.

Fællesmøde medNybøl MR

Der er fast fællesmøde med Nybøl MR d. 25 april kl.

Afholder fællesmøde r

r7-19.

menighedshuset.

o

PU har godkendt midler

til en fælles

inspirationsdag inkl. sogneanalyse

Emner til drøftelse

-

Afviklingaffælles sogneefiermiddage.

Fælleskonfirmandkasse
Afiale omkringfordelingsnøgle
Fælles arrangementer
Samarbejde på kirkegårdene og kirketjenester
Arbejdsgruppe til planlægning inspirationsdag
Det praktiske omkringforplejning står Lis og Hans for,
det holdes i menishedshuset i Sottruo.
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MR skal drøfte og træffe beslutning omkring
fællesmødet, rammerne for mødet og emner som vi
gerne vil drøfte.
Budget 2018
Den foreløbige driftsramme for 2018 meldes ud d. 15
april. MR kan starte budget 20i8 mht. prioritering af
ønsker og behov.
o Der er gennemfbrt provstesyns d. 6 april
o Anlægsramme (kirkekalkning, maskiner,
kirkedige osv.)
. Kirkekapitaler (indtægter på kirkegården
oplyses)

Budget input fra alle udvalg

til næste

møde.

De enkelte udvalg kommer med input til Mogens der
samler sammen til mødet d. 23 maj.
Afv ent e r syns r app o rt fr a P r ov s ti syn inden ar b ej d e
igangsættes.
Morten A. Petersen sender priser ogforslag på de
punkter han har noteretfrø synet.

MR skal træffe beslutning om det videre forløb for
udarbejdelse af budget 20 1 8.

7.

Anskaffelse af hedvandsmaskine
Graverne fra Ullerup, Nybøl og Sottrup har drøftet
fælleskøb af hedvandsmaskine

til ukrudtsbekæmpel se.

MR godkender køb af hedvandsrenser
og fordelingsnøgle til kommende
udgifter.

Vedlagt bilag
Fællesindkøb af maskine

til ukrudt bekæmpelse på

tværs afkirkegårdene.
Nybøl ønsker nøgle til fordeling af reparationsudgifter

20/40/40.

MR skal tage stilling til fælles anskaffelse af
hedvandsmaskine.

8.

Stiftet holder fælles festdag om og for Reformationen.
Stiftet "Fredag denZ.juni er der stort folkemøde i
Haderslev om Reformationen og dens arv til og aftryk i
nutiden. Det bliver et stort folkeligt arrangement med
masser af historier, sang og musik, foredrag og debat."

Interessefor deltagelse, men det sker
på egne hånd.

Bilag vedlagt.
MR skal afklare interesse for deltagelse i dagen.
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9.

Orientering ved kontaktperson
Ida H. rejser pr. I august.
Arbejder med atfinde korleder og ny kirkesanger,
ingen har vist interesse. Bruger nefiærkfor atfinde
kandidater og (mnoncer.

Beslutningsprotokol
Møde nr.05-2AU

Besluttet at dele korleder og
kirkesanger

i2

job.

10. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Har praktikant, vil gernefarlænge med 2 måneder.
Anette har betaltfridag d. 30 maj.

11. Orientering ved præsterne
Er startet langsomt op.
Planlægger kommende konfirmandhold, måske at købe
materiale om Luther (Sottrup j0, Nybøl 25)

12. Orientering ved formanden

-

-

Maj mødet flyttes til tirsdag d. 23

Status sognehus, giver orientering
Kirkebladet, kirkeværge skal opdateres

maj.

Forpagtningsaftaler retur, mangler og efterlyses
(Lorens i gang).
Høring svar til Stiftet omkring udtalelse vedr.

Formand udarbej der høringssvar.

bopælspligt

13. Orientering ved udvalg
Tilmelding til udflugt.

14. Formidling af beslutninger.

Dato:
Si
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