Sottrup Menighedsråd

n*r.*t

Beslutningsprotokol
Møde nr. 31-2019

fra menighedsrådsmødet d. 19 august kl. 16.30 i sognehuset.

Afbud: Mogens

Beslutning

Dagsorden
Rundt om bordet

@

Godkendt

2. Efterretninger
a

-)-

Intet

Kvartalsrapport for 2. kvartal
Gennemgang af kvartalsrapport for 2. kvartal.

Kvartalsregnskab godkendt.
Kommentarer sendt til PU.

Opfølgning på MR-aktiviteter og økonomi inkl.
planlagte anlæg.

Vedlagt bilag
- Kvartalsrapport
- Budget 2019 formål
Genne mgået kommentar er

fr a kass erer

en.

Konklusion:
Det kan sammenfattende kankluderes, at set iforhold
til de budgetterede samlede udgtfter er de realiserede
udgffier t{r. 2.664 størue end budgetteret, men beløbet
udlignes dog idet visse udgifter er betalt og udgiftsført
i t.halvår selvom udgiften vedrører hele året.

MR skal gennemgå og godkende kvartalsrapporten

4.

Opfølgning på opgaver
- Sakristi, renovering

-

Kirkegårdsvedtægter og kommende besøg

Jens kontakter provstiet omkr.

af

ønskede oplysninger forud for mødet.

kirkegårdskonsulent
Opgaver:

-

Kallodng er gennemført.

2 fra lokal tømrermester.
Borebiller, behandling er bestilt.
I forbindelse med Sønderborg Provsti's
kirkegårdspulie kommer konsulenter på besøg 22.

Salcristi, venter på tilbud

ctugust 2019

kl.

13.

-

15.30.
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Konsulentbesøg på kirkegården, besøg vaYslet med
weget korl varsel. Jens kontalfier Provstiet nthtoølysninger, fal*a kort der ikke kan tilsendes"fn ud

fur
MRfår

5.

mødet.

status påopgavor

GIAS takster
Informationsskema til beregning af kirkegfudstakster.
Provstiet har udsendt skema der skal besvares inden d.
31 august.

Jens aflrlare manglende beløb.

Nøgletal erfimdet, mangler tal på specifikke
omko stn inger

på kirke gården.

t^å,#:#iåfr;

r,

s kema

tur

Nyb øt kirkegården.

MR skal sikre besvarelse af skematil GIAS takster

7.

Orientering ved præsten (udgåx)

8-

Orientering ved kontaktperson
Julefrokost er den 4 december
Punkt til næste gdng - udsmykning i sognehus
Ålklaring qf aftale med Møria omfu. børneknr.

9.

Orientering ved medarbejderrepræsentant
Kørsel iforhald til køb af bil til kørsel mallem
kirkegårde. Tilbud på bilen, er ok dog skal bilenvære
nyswet.
Kurs i kirkegårdskort, Anelte deltager.
Medarbeid,er dehaser i udflust med gtaverforeningen
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Orientering ved formanden

-

1

i.

Beslutningsprotokol
Møde nr. 31-2019

D. 6 september Landemode i Haderslev
Budgetsamråd d. 11 september
Henvendelse ang. foredrag om grænselandet
D. 28 august, finaftensmøde omk. sikring af
kirkens ejendom
DAP - brugerrettigheder i FLØS

Orientering ved udvalg

12. Formidling af beslutninger.
13. Evt.
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