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Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendt

Godkendelse afdagsorden

Z. Eftenetninger
Forsikringssag

l-

Taget

-

til efterretning

kontantudbetaling/selwisiko

Godkendelse afbudget for 201 8.
På budgetsamrådet blev det oplyst at der er afsat

60.000,- til ny plæneklipper i Sottrup. De indgår ikke
vedlagte budget hvilket skal afklares inden
godkendelse.

Det er uafklaret hvorvidt der kommer
en maskinpulje. Hvis ikke rykkes PU

for anlæg.

Vedlagt bilag.

til udskiftning af plæneklipper 66.000 er ikke
budgettetfor 2018. Det er uaJklaret hvorvidt der

Anlæg

kommer en maskinpulje. Hvis ikke rykkes

Anlæg til udskiftning af plæneklipper
66.000 er ikke i budgettet for 2018.

i

PUfor

anlæg.

Sottrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr.97508968
Budget 2018, Endelig budget
afleveret d. 29-09-2017 12:39

MR skal godkende budgettet for 2018.
Tekst til beslutning
Sottrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 97508968
Budget 2018
Endelig budget afleveret d. 29-09-2017 12:39

4.

Behandling afRevisionsprotokollat
Kommentarer fra regnskabskontoret
" De meste er en general telrst, som står i alle
pr o t okoll at e r b l. a. de t me d funlø i ons ads k il I e I s e.
Det punkt som vedrørendejer specielt
er " Rapportering af andre b etydelige forhold ". I j eres
tilfælde:

-

MR har en plan for udligning af frie
midler. Fra 2018 forventes frie midler
ikke længere at være negative.
Kommentarer taget

til efterretning

Negativefrie midler."

Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
senest d. 15 oktober.
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Nyt sognehus
Givet orientering om status fra

Orientering om byggeproj ektet.

byggemøder

Givet orientering om statusfra byggemøde.
Gennemgang af materialev al g, lofimater iale,
gulvb e I æ gning, v indue sfarve.

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

6.

Orientering ved kontaktperson
AJholder MUS samtaler. Søger kompentencefonden om
midler til efteruddannelse for medarbejder.
Har møde med Jakob Lysemose d. 25 oktober

7.

Orientering ved medarbejderrepræsentant
Modtaget nye taks ter fr a P o s tNord. Vil fr emover
anvende e-mail hvor den er kendt iforbindelse med
infor møt i on o m gr av st e der.
Udd ann e I s e s amb as s adør, har int er e s s e m e n unde r s ø ge
nærmere.
Ov ervej er videreuddannelse og ønsker lønforhandling,
s

8.

tartes

me d pers

onol e ansvar.

Orientering ved præsten
Har været på studietur med alle præstekollegaer

til

Prag
Ingen gudstjeneste søndagen i uge 42.
Kirkeblade t er underudarb ej dels e.
Køber salmebøger til kanfirmander.

9.

Orientering ved formanden
Møde i DFRmandag, den 23. ohober 2017 kl.
I

9:

00 i Christiansgården

Bestille kalender 2018 (10 stk)

10. Orientering ved udvalg
Kirkeværge, vedligehold af udvendige vinduer udsættes
til næste år. Silwe det bliver igangsat i 2A18.
Kirkekallcnins er

be

stilt.
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I for b inde Is e me d udflytnings sytt a/kl ar e s
præste gårdens fremtidig og processen frem.
Onsdag d. 6 december er der julefrokost i MRmed
medarbejder.
1

1. Formidling afbeslutninger.
Igen

12. E\4.

,/,
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