Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr.26-2019

Referat fra menighedsrådsmødet d. 3 april kl. 19.00 i Sognehuset.
Afbud: Vibeke

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Intet

a
J.

Kirkens børnekor

I forbindelse med Gitte kommer retur fra barsel har
Gitte, Michael og Grete drøftet børnekoret.

Christian og Maria overtager
kirkekoret.

De har bedt om en fællesdrøftelse med MR om korets

I

januar evalueres kirkekoret.

fremtid.
Korlederne deltager i dette punkt.
Drøftet kirkekoret og korleder. Gitte har meldt ud at
hun gerne vil afgive funlctionen.
MR arbejder på midlertidig løsning med Christian og
efter sommerferien Maria.
Når Maria overtager prøves med ny tilgangfra 3
klasserne skolen.

Det skal vurderes hvor vi sætter minimumsstøruelsen.

MR skal godkende regnskab med kommentarer

4.

Godkendelse afregnskabsinstruks.
Det Fælles Regnskabskontor har fremsendt ny
regnskabsinstruks til godkendelse.

Vi har fra Sottrup

et tillæg

Godkendt regnskabsinstruktion

til denne instruks omkring

godkendelsesprocedure og max. beløb der kan
godkendes af enkelt percon.
I forbindelse med godkendelsen i 2017 havde Sottrup i
bilag7 vedlagt vores procedure for håndtering af
faktura til elektronisk godkendelse.
Gennemgået med tillæg, bilag

7.
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MR skal godkende regnskabsinstruks fra Det Fælles
Regnskabskontor

5.

Brandsynsrapport.
Kommentar i forbindelse med eftersynsrapport "Der
bør monteres e 9ltr. vandslukker og et brandtæppe i

Der er indgået aftale med Lotek om

årligt eftersyn på brandmateriel.

sognehuset og en 6 kg pulverslukker i værksted."

Mærkering af flugtveje skal udføres,
Hans tager opgaven.

Udsat fra marts mødet hvor det blev aftalt at Hans

kontakter Lotek.
Brandq,nsrapport

til orientering.

I sognehuset er der installeret brandtæppe og
førstehjælpskassen i køkkenet, samt vandslukker
gangen.

i

MR skal tage stilling anbefalet brandmateriel.
6_

Menighedsmøde d.26 maj
Aftale om dagsorden.

Menighedsmødet bliver d. 15 maj kl.
17.00.

Det der skal præsenteres er:

-

Regnskab 2018
Aktiviteter i 2019 og2A20 @udget 2020)

Aftalen omkr. menighedsmøde d. 26 maj er ikke blevet

aftalt mht. gudstj eneste.
Menighedsmødetflyttes til d. 15 maj kl. 17.00. Det
blive forsøgt kombineret med sangafien.
Grete kontøHer en mulig kandidat til afiensang.

vil

Dagsorden afiales via mail samt afstemmes MRmøde.

MR skal drøftet og aftale rarnme for menighedsmødet.

7.

Årligt syn
Aftale dato for afholdelse af årlig kirke og

Der holdes kirke og kirkegårdssyn d.

kirkegardssJn.

11 april.

på sognehus og gravebygning
aprilkl. I1.

1 årsgennemgang

torsdagd.

II

Kirke- og kirkegårdssyn gennemføres samme dag, kl.
9.40. Hans kontaher Morten Petersen mht. tidspunktet.

MR skal fastlægge dato
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Orientering ved præsten
Afbud.
Koncert søndag.

Der erflere der kan hjælpe med billetter, dørene åbner
kl. 15.i0 ogkl. 18.30.
Der kan købes de påskeæg der er behov for i anden
forretning i DK

9.

Orientering ved kontaktperson
Orientering om MUS samtaler med medarbejder.
Generelt stor tilfredshed med at være ansøt ved Sattrup
kirke.

1

0.

Orientering ved medarbejderrepræsentånt
Løsning på kørsel mellem arbejdssteder skal

Der indgås service aftale

tmdersøges.

varmeanlæg.

Modtaget tilbud på serviceaftale på varmeanlæg, der

Klokkeringningsmodul

indg&s en aftale.

f ernbetjening

Andre serviceafiale aJklares iforbindelse med

I

påt

til

købes.

årsgennemsyn

Klokkeringningsrnodul til fi ernbetj ening købes.

11. Orientering ved formanden
Korutaher Ruth mht. fællesmøde omfu. kirkegården

12.

Orienteringvedudvalg
Gamle bøger kan overtages af lolølarkiv.

Informationstavle ved vejen er ved at blive undersøgt.
AV har givet tilbud, der ligger langt over det rimelige
til vores behov. Der arbejdes med et andetfirmø.

MRhar en udfordringen med atfå information

ud.

Formidling af beslutninger.

14.

Evt.
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