Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 19-2018

Dagsorden for menighedsrådsmødet d. 19 september i kl. 19.00
Sognehuset.

i

Afbud:

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

2.

Godkendelse afdagsorden
Formandens kommentar til dagsorden

Pkt. 12 udgår

Efterretninger

Intet

Dagsorden godkendt

Budget 2019
Budget for 2019 blev præsenteret på budgetsamrådet.
Gennemgang af bevilget midler \2019 og særlige pulje
omkring kirkegårde i Sønderborg provsti.
Oprettet pulje

Orientering givet fra budgetsamråd.

til:

-

finansiering af større, nødvendige omlægninger og

-

anlægsarbejder på provstiets kirkegårde.
Udviklingsplan for den enkelte kirkegård

Bilag tilsendes.
Behandles på oktober mødet.

MR skal orienteres om budget 2019 og drøfte og
særlige pulje omkring kirkegårde i Sønderborg provsti.

4.

Skilt ved sognehuset.
Navneskilt til montage på gavlenden blev besluttet
anskaffet på august mødet.
Andre skilte er ved parkeringsplads og
indgangen.

Der købes den billige udgave som
vejviser.

til at synliggøre

Vedlagt bilag
Det billige skilt vælges som vejviser.
Grete kontakter leverandør ogfår tilbud sendt til Hans.
Hans tager priser på skilte med i byggebudgettet.

MR skal træffe besluhring om skilt på eller ved huset,
tvoe os nrisniveau.
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Nyt sognehus
Budgettet gennemgået af Hans, Mogens og Jens

Udestående opgaver fordelt.

Status på budgettet og udestående:

-

Inventar kontor og garderobe
Køkkenudstyr(kaffemaskine, gryde/pander)
Døråbnervedhovedindgang
Skilte

Manglende konteringer i byggeregnskab

-

Alarmanlæg
Porcelæn

Byggestrømlvand
Ovennævnteanskaffelser

Bilag fra Hans
ByggeprojeWet ser ud
nuværende tidspunkt.

til at være i balance på

Bestilt slvivebord og skabe med lås til kontor.
Tilbud på garderobe indhentes (Hans).
Kaffemaskine, gryder, pander, fade og tagtøj
(Grete/Mogens)

Døråbner undersøges af Hans

MR skal aftale afslutningen på åbne opgaver.
6.

Restaurering af mindesmærkelkrigergrav.
Slots- og kulturstyrelsen har godkendt restaureringen
mindesmærke ud fra restaureringsplan fra
Nationalmuseet.

Der er to forslag som MR skal drøfte samt tillæg
renovering af gravstedets side.

omSYo midlertil
istandsættelse af mindesmærke.
Der søges om midler til istandsættelse
efter Plan 1 og renovering af hjørner.

af PU søges

til

Tilbud ligger langt over midler der er til rådighed i MR
derfor skal der søges midler i PU.
Vedlagt bilag.
Gennemgået sagen.

MR skal træffe beslutning om restaurering af
mindesmærket.

7. Budget2018
Opfølgning på økonomi i budget 2018.
Kvartalsrapporten fra 2. lcvt. viste enkelte store
afvigelser begrundet i :

-

Status givet på budget, ligger ok iht.

ftunmen.

Nyt sognehus
Præstegården
Forbrug på enkelte konti
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Manglende overblik på august mødet gjorde at
vedligeholdelsesopgaver blev sat på hold
Gennemgået løbende budget, det ser okay ud.

Finder tilbud på reparation afjernlåger.
Ovennævnte afvigelser påvirker MR frie midler derfor
skal MR drøfte prioritering for resten af året.

8.

Snerydning
Efter der er oprettet en kirketjenerstilling, er der brug
for en afklaring på hvem der ska stå for snerydning.
MR har behov for der ligger faste aftaler omkring
snerydning.

Beslutning afr enter afklaring.

Problemstillingen er gældende for både Sottrup og
Nybøl kirke.
Det aJklares om kirkegårdspersonalet er interesseret.
Snerydnirug materiel kigges der på.
Anette undersøger hvilken aftale Nybøl har hafi.

MR fastlægge hvorledes snerydning sikres.

9.

Deltagelse i kurser
MR er forespurgt på godkendelse af kurser til:
Forkorleder, kursus i ledelse afbørnekor
Kursus i formidling af kunst og kristendom

-

Gretes kursus godkendes

Vedlagt mail
Korlederkursus er betalt og gennemført.
Grete kursus godkendes

MR skal træffe beslutning om deltagelse i kurser
10. Skulptur

Der er ønske om at få en drøftelse af udsmykning ved
og i sognehuset.

Arbejdsgruppe nedsat
midler.

til at søge

Der søgesfondefor at skaffi midler til skulptur. Grete
Vibeke og Mogens i arbejdsgruppen.
fra kirke flyue til sognehuset.

Tæppe

MR kan træffe besluhring om en proces for anskaffelse
af kunst
I

l.

til

sognehuset.

Salg af præstegården (lukket punkt)
Udbudsrunden er blevet forlænget til d. 15 september
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MR skal behandle resultat af indkomne tilbud og træffe
beslutning omkring salg af præstegarden.
Blev behandlet på august mødet.

13. Orientering ved kontaktperson
Fælles personale møde d. 19 sept. God stemning
Medhjælperstilling skal opslås da Poul er ansat i en
tids

b e græns e

t stilling.

14. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Svejseapparat anskaffi
Katafølk, skal repøreres. Nyanskffilse rykkes til
2019. Tilbud på 42.000,- fu. modtaget.
Grandækningslørsus afhaldes i Nybøl i år.
Sognehuset lægger rammerne til hnset, derforegår

på Nybøl kirkegård.
Defehstyring af kirlæklokker, tilbrd på repøration
modtaget

i5.

på

18.000,- kr.

*

moms.

Orientering ved præsten
Gudstjeneste d. 23 dec. ønskes aflyst.
Plan for julegudstj enester henover j ulen gennemgået.

MR godkender planen.

Startet med 34 konfirmander i denne uge hvilket er

inkt. NybøL.
Tilmeldes kursus i hjemmeside

16. Orientering ved formanden
Mødekalenderfor 2019
November mødet erflyttet
medNybøl?

til d. 2l november - konfliht

Lundsgårds vej 20, hækplanterfierne iforbindelse med
hegnsklipning. Bo Hansens kontahes med hensyn
genetablering af hæk.

17. Orientering ved udvalg
Julefrokost d. 5 december kl. 18.a0
Kirkegårdsudvalg, nyeformular til vedtægter sendes

til

Lis
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18. Formidling af beslutringer.
Intet.

/"h^
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