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Atffi

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Givet orientering.

3.

-

Fuldmagt

til

ansøgning om byggetilladelse

Budget2018
Gennemgang af budget 2018. Regnskabskontoret

kommer og præsentere oplæg.
De enkelte områder/udvalg komme med bud på behov
og ønsker til budget. Bilag vedlagt
Drifisrammenfor2}lS gennemgået og i balance.
Anlægs ønsker ved maskinudskifminger, kirkekallming,

Budget 2018 godkendt ved
Sottrup Sogns Menighedsråd,

CVR-nr.

9 7 5 089

68, Budget2

0

I

B,

Bidrag budget afleveret d. 23-052017 20:28

osv. gennemgået.
Ved gennemgang af budget 2018 deltog Odin og Ketty

fra

DFR.

MR skal tage stilling til budget for 2018.
4.

Regnskab 2017 v ed kvartalsrapport
Behandling af kvartalsrapport for første kvartal20lT

.

Godkendt

Vedlagt bilag.

Kommentarerfra DFR.
Ligning er ikke 25%, da lff. 29.069,50 kommerfra
likviditet til rådighed af provstiet.
Formå|4000
227070 Annettes kursus (ført påformål 4000for at
kunne få momsen godtgj ort)
280530 Naturpleje dekort vedr. 2016
Ellers ser der ikke ud til at være de store afvigelser
forhold til budget.

i

MR skal tage stilling til og godkende kvartalsrapport
for 1 kvartalzll1.
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5.

Status på ansættelse af korleder og kirkesanger
Ansættelsessamtaler med kirkesanger er planlagt
gennemført inden mødet.
Ansøgninger til korleder og muligheder drøftes.
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Drøftet kandidater, MR fø§er
udvalgets indstilling.
Grete giver tilbagemelding

til

ansøger.

Ansættelsessamtaler gennemført mandag d. 22 med
gode kandidater til de opslåede stillinger.
Drøftet kandidater, MR følger udvalgets indstilling.

MR skal træffe beslutning om ansættelser.

6.

Inspirationsdag

D. 9 september harNybøl godkendt som dato for

D 9 sept. er ikke en mulighed for

inspirationsdagen.

Sottrup I\4R, Jens undersøger

Altemativ i september er d.30/9 hvis det skal holdes

alternativer.

på en lørdag.

Der erflere der ikke kan d. 9 september, alternativ
under s ø ge s f. eks.

fr e dag.

MR skal træffe beslutning om dato for inspirationsdag.

7.

Orientering ved kontaktperson
Fælles personale møde med Sottrup og Nybøl d. 6 juni
kl. 1s.00
Invitation til erfagruppe møde for ktntahpersoner via
Jakob Lysemose.

8.

Orientering ved medarbejderrepræsentant

Prahikant er stoppet.
Invitation til kirke gårdsvandring
Somrnerferie, Anette uge 27,28, 29 og Ronnie uge 30,

31,32

9.

Orientering ved præsterne
Givet orientering omlcring samarbejds aftale mellem
Yibeke og Mette.

10. Orientering ved formanden

-

Status sognehw
Forpagtningsaftaler
Ophævelse af boligltligten

11. Orientering ved udvalg
MR arrangement d. 21 april2018
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12. Formidling af beslutninger.
Opdateringer med billeder fra året konfirmation,

kontakt Vibeke.
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