Sottrup Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmødet

Beslutningsprotokol
Møde nr.22-2018

d.2l

november i kl. 19.00 i Sognehuset.

Afbud: Vibeke,

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

2.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

Efterretninger

Orientering givet

-

Honorarer meddelt DFR

3. Årli5 valg tiI menighedsrådsposter.
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd LBK w.771
af 24 juni20l3.
Jvf. §8 og §1 1 stk. 3 om årligtvalgtil følgende poster:
Formand,
Næstformand,

Valgt blev
Formand, Jens
Næstformand, Lis
Kirkeværge, Hans
Kasserer, Mogens

Kirkeværge,

Sekretær, Jens

Kasserer,

Kontaktperson, Grete

Sekretær,

Kontaktperson.
Gennemført valget sfiiret af Hans

MR skal på mødet vælge personer til nævnte poster.

4.

Sønderborg Provsti - kirkegårdspuljen.
På budgetsamråd den 4. september 2018 blev det
vedtaget at oprette en pulje med fokus på kirkegårde.
Beslutningen er truffet på budgetsamråd, og udgifterne
til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen.
Vedtægterne for samarbejdet om fælles kirkegårdspulje skal behandles og formel godkendes af MR.

MR kan tilslutte sig PU's
kirkegårdspulje.
MR sender ansøgning om midler til
udarbejdelse af helhedsplan for hele
kirkegården.

Sottrup MR har ingen helhedsplanfor kirkegården,
men har arbejdet med konsulent omkring afsnit F.

MR skal drøfte PU kirkegårdspulje og eventuelle
aktiviteter i forbindelse med puljen.

5.

Menighedshuset

I forbindelse med MR nu råder over både sognehus og
menighedshus skal vi være opmærksom på hvad

Menighedshuset anvendes

til

konfirmandundervisning ellers ikke.
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til.

Når huset anvendes, kræver det både opvarmning og
rengøring, hvilket der ikke er afsat midler til.
Menighedshuset anvendes de kommende uger i
forb indel s e med konfirmandunderunderv isn ing.

Ellers huset holdes frostfrit.
MR skal træffe beslutning om hvorledes og i hvilket
omfang menighedshuset bruges.
6.

Sognehus

Aktiviteter omkring nyt sognehus og ombygning af
graverhus skal afsluttes i 2018 således anlæg kan

Anlæg lukkes i år, afsluttende møde
med rådgiver aftales.

lukkes.

Der skal holdes et afsluttende møde med arkitekt og
rådgiver for at få lukket anlægget.
Byggebudget ser ud til at være i balance, nu skal de
sidste aktiviteter lukkes.
- Tilbud på døråbner modtaget, bestilles
- Maling af husene er med i byggebudgettet, kan det
averføres?
- Faktura på skilte ikke modtaget
- Der afiales et afsluttende møde med Hørlyckfor at

få

lukket projektet.

MR skal aftale hvordan restaktiviteter bliver afsluttet.

7.

Kirkens børnekor
Antallet af børne i koret er det laveste siden starten.
Spørgsmålet er om koret er kommet under sin kritiske
masse og hvad MR kan gøre.

Fået orientering

B medlemmer i koret, møder alle op til øve dage
Michael prøver atfiflere med, men er gladfor de børn

som deltager.

Drøftelse af kirkens børnekor.

8.

Orientering ved kontaktperson
Nyansættelse afgravermedhjælper
Ansat Paul i stillingen. Har underskrevet

-

Givet orientering

ansættelsesbrev.
Kursus for Pia?

Ikke tilmeldt?
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Orientering ved medarbejderrepræsentant

-

Går på juleferie d. 20 december og retur 3 januar
Er i gang med planlagte kurser, Poul i uge 49,

Givet orientering

Ronnie ifebruar.

10. Orientering ved

-

præsten

Meldt albud.

11. Orientering

ved formanden
Salg af præstegarden

-

PU indkaldt

-

PU indkaldt

til møde omkr. maskinpulje

Givet orientering
d. 8/1-

2019 kl. 9.00-1 1.00 i Asserballe
til formandsmøde d. 5 febr.

12. Orientering ved udvalg
- Gasf,rr defekt, tilbud

-

14.950,- på reparation af
gasfi/r modtaget. Skal afklares om §rr skal udskiftet
da WS ikke giver garanti på reparation.

Klokkestyringudskiftet.

13. Formidling af beslutninger.

14. Ert.
Teleslynge i sognehuset sknl kontrolleres, Anette
kontakter AV-c onne ction
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