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Referat fra menighedsrådsmødet d. 13 maj kI. 19.00 i Sognehusel.
Afbud:

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet
1

.

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Efterretninger
MR syar vedr. ansøgnirrg om nyt hus
Lundsgaardsvej 15
udsendt brev iforb. med beskæring af træer ved
Sottrupvej I

Præstevænget 16 i }rlybøl
Lejer har opsagt lejemål pr 31
en udfordring mht. boliger.

Orientering givet

juli zaz}. Det giver MR

Karenfiytter til Præstevænget når ruuværende lejer
flytter ud. Der skal gennemføres provstesyn inden
indfiytning.
Gl. Lartdevej udlejes i

Karen flSrtter til Præstevænget når
nuværende lejer flytter ud, Der skal
gennemføres Provstesyn inden

indflytning.
Gl. Landevej udlejes i en periode,

en

periode, tidsbegrænset tit 2

tidsbegrænset

år.

Det aJklares med Fredens Hærs om de har interesse
Gl. Landevej.
Ej endomsmægler forespØrges

til 2 hr.

i

på evt. s alg

MR skal drøfte godkende hvorledes vi håndtere
opsigelse.

4.

orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Sottrup tirsdag den 9. juni.

Nybøl onsdag d.

10 juni

Der laves oplæg til den 3 mødet d. 3
juni af valgudvalget

Gennemgnng af orienteringsmødets indhotd

orientering omkring møder og valg. Hvad der skal
forberedes og mulige kandidater.
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Konfirmation d. 6 og 7 juni
Tidspunktet flyttet

til d. 12-13

Tidspunktetflyttet til d. I2-13 septembey.
Kanfirmander samles før somrnerferien, og igen efter

september.

sommerferien.

Orientering givet om baggrunden.

Drøftelse af hvordan det kan håndteres,

6.

Nybøl indvendig kirkekalkning
Afklaring af status på indvendige kirkekalkning, der er
midler til rådighed. Er godkendelser på plads?

Jens kontakter firmaer for tilbud.

Vedlagt bilag fra Nationalmuseet.
Åpos-erterfølge og steen lwang bedes om titbud
Er stiftet orienteret om den indvendige kaffcning
afkl ares med P rov stiet.
Der tages billeder som ønsket
r

MR skal træffe beslutning om plan for

kalkning.
7.

indvendig

Synsrapport for Sottrup
syn gennemført d. 28 april på kirke, kirkegård og
sogne- og graverhus.

I

I

I

Tilbud indhentes
budget 2021

til d. 3 juni til

Gennemgået synsrapport mht. prioritering af opgaver
og hvem der indhenter tilbud.

MR skal gennemgå og prioritere opgaver

8.

Synsrapport for }.{ybøl
syn gennemført d. 28 april på kirke, kirkegård,
værksted, mandskabshus, Amtvejen 58 og

Tilbud indhentes til d. 3 juni til
budget ZAZL

menighedshus.

MR skal gennemgå og prioritere opgaver

9.

Budget 2021 for Sottrup MR
Foreløbig driftsramme er udmeldt fra provstiet

Mogens og Jens laver oplæg

Lønbudget afleveret af Regnskabskontor

MR skal starte processen således budgettet kan
afleveres d. 15 juni

10. Budget 202I for }.{ybøl MR
Foreløbig driftsramme er udmeldt fra provstiet

Mogens og Jens laver oplæg, sammen
Ib
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MR skal starte processen således budgeffet kan
afleveres d. 15 juni
I

1.

Orientering fra aktivitetsudvalget
Afventer udmeldinger omkr. covid-Ig inden støwe
aw an ge menter pl anlæ gge s

12. Orientering ved kontaktperson
Hilsenfra Pia til MR
Gennemført ÅPV
MR tur d. 28 maj kt. 16.00

13, Orientering

ved kirkeværg§

intet

I

4. orientering ved medarbejderrepræsentant
intet

15. Orientering ved præst
Intet

16. Orientering ved formanden
Nyhedsbrev via sogn.dk, orientering fra KM IT.

Av

må gerne anvende sottrup som reference

17. Evt.

Dato:
Sign:
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