Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr.25-2019

Referat fra menighedsrådsmødet d.12 marts i kl. 16.30 i Sognehuset.
Afbud:
Henriette, Vibeke

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

2.

Efterretninger

J.

-

Orientering givet.

Godkendelse af skøde på salg af præstegård

Godkendelse af regnskab 20 1 8
Gennemgang af regnskab for 2018, vedlagt bilag
Kommentarer

til regnskab :

Afleveret d. 12-03-2019 l7 :40

-

Afsluttet anlæg; sognehus, ombygning graverhuset

-

og parkeringsplads
Uforudsete udgifter, udskiftning af gasfi,r, nyt
ringeanlæg, reparation af kirkeuret osv.

-

Sottrup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 97508968, Regnskab 20 i 8,

Prioriteringer mht. udsat vedligeholdelse

Afregning af timer på kirkegarden har der væretfokus
på i 2alB og det skal derfortsat være i 2019.
Der skal afregnes min. 37 tier pr. uge og derfyldes op
iJh. hvad der anvendes.

Der skal yære en bedre kontah med MR, grøver bør
deltage i MR møder i Nybø|.
Der indkaldes til et opfølgningsmøde med Nybøl
FaWura og bonner scannes til DFR
Afsluttet anlæg med et minimalt underskud, godt gået
MR-

Budgetmøde med DFRtirsdag d. 1l

juni kl. 16.00

MR skal godkende regnskab med kommentarer
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4.

Godkendelse afregnskabsinstruks.
Det Fælles Regnskabskontor har fremsendt ny
regnskabsinstruks
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Udsat

til godkendelse.

Vi har fra Sottrup et tillæg til denne instruks omkring
godkendelses. I forbindelse med godkendelsen i 2017
havde Sottrup i bilag 7 vedlagt vores procedure for
handtering af faktura til elektronisk godkendelse.
Udsat

MR skal godkende regnskabsinstruks fra Det Fælles
Regnskabskontor

5.

Koncert med Sønderjysk Pigekor
Forslag om forplejning mellem de to koncerter

Godkendt at der gives forplejning

"Ved de to koncerter vil menighedsrådet stå for
forplejning af korpigerne mellem koncerterne fr med
pizzafrapizzamanden i Sothup eller skal de have
madpakker med?"

Det skal aftales hvordan det tilrettelægges og antal

MR skal træffe beslutning om forplejning

6.

Brandsynsrapport.
Kommentar i forbindelse med eftersynsrapport
"Derbør monteres e 91tr. vandslukker og et
brandtæppe i sognehuset og en 6 kg
pulverslukker i værksted."
Brandsynsrapport

Hans kontakter Lotek mht.

anskaffelser

til orientering.

MR skal tage stilling anbefalet brandmateriel.

7. Fællesarrangement

med Sundeved teamet
Forespørgsel på fælles arrangement med Peter AG.

Vil

gerne deltage i arrangementet

Vedlagt bilag
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MR skal drøftet og træffe beslutning om
fællesarrangement

8.

Orientering ved præsten

9.

Orientering ved kontaktperson

10. Orientering ved medarbejderrepræsentant

11. Orientering ved formanden

-

Møde med Sundeved teamet
Sottrup d. 18 september.

-

næste møde

i

12. Orientering ved udvalg
Fået henvendelse fra den kommunale dagpleje. Vil
gerne låne det gamle menighedshus. Det er ok så længe
huset ikke anvendes fra MR.

13. Formidling af beslutninger.

14. Evt.
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