Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 08-2017

Referat fra menighedsrådsmødet d. 13 september kI. 19.00 i
Menighedshuset.
Afbud:

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Tilføjet pkt. 13 og godkendt

2.

Efterrehinger

Ingen

3.

Budgetfor2018
Orientering fra Budgetsamrådet d. 12 september.

Orientering givet.

Ånlæg til kirkekallcning er i 2017. Modtagetflere

Igangsætter kirkekalkning iht. tilbud

tilbud.

20t7

i

MR skal drøfte evt. udfordringer i forbindelse med
budget 2018.

4.

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med kirketjenester og
ærindekørsel.

Drøftelse af lworvidt Sottrup MRvil give
kørsels godtgørelse (pt.

3, 5 3

kT/4ffi)

MR følger gældende regler.
Der gives til personale i forbindelse
med ærindekørsel og efter
indrapportering.

Menighedsrådet skal drøfte hvorledes
kørselsgodtgørelse håndteres fremadrettet.

5. Den fælles kordegnefunktion
Sottrup har indgået en aftale med de omkring liggende
sogoe om en fælles kordegnefunktion. Udfordring
ligger de i afsatte timer og den arbejdsbyrde som
kordegnen har.

Tildelte timer til præstesekretær for
Sottrup ogNybøl pastorat kan alle
overføres til kordegnefunktionen, i alt
9 timer.

Drøfiet brugen af kordegnefunktionen, hvor Sotnup
nyder godt af Susannes æbejde.
MR skal drøfte opgaver der ligger ved kordegnen
udover timer bevilliget via Provstiet og et evt. løft i
timer til kordegn.
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Nyt sognehus
Orientering om byggeprojektet.

Alle faktura iforb. med sognehuset
håndteres af Hans og Mogens.

Drøfielse af:
AV-udstyr - tilbud indhentes senere

o
o
o
o
o

Alarm system skalfornyes (del af projehet)
Tørreskabe (tilbud indhentes)
Lamper (fremvises næste gang)
AIle konnakter underskrevet

MR tager en status på projektet og evt. udfordringer og
beslutninger som skal træffes.

7.

Orientering ved kontaktperson
30 augustfælles personalemøde rnellem Nybøl og
Sottrup. Bade Vibeke og Mette dekog.

Forslag at udserude dagsorden hvor hverfunWion har
et

punW.

Orientering ved medarbej derrepræsentant
Døds anmeldels er kan håndteres eleldronisk v ia
Brandsofi. Fået pris 995,- på oprettelse.
Kirkesangere instrueres i roller.
Modtaget tilbud på montering af kontraventiler i
vandhener på kirkegården. Undersøger nye fuøv.
Anette mangler 2 kurser af de obligatoriske ktrser, er
tilmeldt.
AJklare kursus til Ronnie, søger om midler via
kompetencefonden.
Overvejelser omkring øget samørbejdet i pastorøtet
omkr. de grønne områder.Indkalder til møde med
kantak@ersoner. (Jens)
Indhenter tilbud på vinduespudsning.

9.

Tilmeldes Brandsoft

Indkalder til møde med personale og
kontaktpersoner. (Jens)

Orientering ved præsten
Skolen har bedt om aJholdelse høstgudstjeneste. Vi er

klsr.
Melderfra til juniorkonfirmander. Har talt med Gitte
om overtagelse af undervisningen. Lis (og Alice)

Vibeke laver aftale med Gitte.

hjælper med det praWiske.
Indsættelsesguds$eneste i Nybøl kirke d. 24 sept. kl.
14.40.
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10. Orientering ved formanden

-

Orientering fra opstillingsmøde

til provstiudvalget

d. 22 august

Udflytningssyn i præstegården d. 28 sept.
Fælles inspirationsdag torsdag d. 12 oktober
kI.15.30.

Giver orientering
Udflytningssyn
deltager.
Jens indkalder
alholdelse.

i

P U opstillingsmødet.
præstegården d. 28 sept., Hans og Lis

til

møde med Nybøl og Lis mht.

11. Orientering ved udvalg
Tilbud på reparation af kirkevinduer indhentes
(nordsiden).
Tillæg til kirkegårdsplanen skal udarbejdes.
Tilmelding til næste kansulentrunde mht. dræn udenfor

kirkekoret.
SogneudJlugtfælles med Nybøl d. 19 sept.

12. Formidling af beslutninger.
Intet

13. Behandling afjulekoncerten med Michael Vogensen
AJklares af udvalget. Fastholder afialt pris og gwer
blamster.

14.

Dato:
Sign:
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