Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 38-2016

Referat fra menighedsråd mødet d. 9 marts kI. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Anette

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet

1.

Godkendelse afdagsorden

Godkendt

2.

Efterretninger

Ingen

a

Godkendelse af regnskab for 2015
Orientering omkring regnskabet for 2015

Godkendt regnskab med reference:

J.

Sottrup Sogn Menighedsråd, CVRnr. 97508968, Regnskab 201 5,
Afleveret d. 09-03-2016 19:55

Vedlagt bilag
Regnskab gennemgået af Odin og Ketty samt
for klar inger til re gnskab.

Poster der forbrugsmæssigt ikke passer tilpasses
forbindelse rned budget 2017.

i

Sottrup Sogn Menighedsråd, CVR-nr. 97508968,
Regnskab 2a15, Afleveret d. 09-03-2016 19:55

MR skal tage stilling til status og godkendelse af
regnskabet for 2015.

4.

Økonomiopfølgning på budget 2016
Der er følgende ønsker til budget 2016:
Konfirmander + junior (30.000)
Kunsbrer skole (2000)
Koncert (6500)
Sogneeftermiddage(9000)
Sogneudflugt(10.000)
MR udflugt (8000)
Svarende til reserveringer på 65.500,- kr.
Andre ønsker der afklares:

o
o
o
.
o
o

MR godkender de rammer der
ligger som ønsker svarende til
65.500,- kr.
Kirkegårdsudvalget har følgende
nunme til kirkedige (anlæg 86.000
kr.) og til omlægninger på
kirkegården 10.0001«.
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Babysalmesang er et ønske, der er søgt PU
om midler til opstart. Der er enighed om at
få det prioriteret.
Kirkegårdsudvalgafklarerønsker
Katafalk og jordkasse (anlæg) afklares

Drøftet ønsker på kirlægården.
Afventer aJklaring og svar mht. øndre ønsker.

MR skal tage stilling til prioriteringer i budget
2016.

5.

Orientering ved kontaktperson
Der er modtaget 42 ansøgninger til stillingen som
gravermedhjælper.
Ansøgningsfristen er d. l0 marts.

6.

Orientering ved medarbejderrepræsentant

7.

Orientering ved præsten
Jens, sender spørgsmål

8.

+ svar ud

Sognehus.

til MR inden

Drøftelse af PU behøndling of Sattrup
projehoplæg og tilbøgemelding til PU på
spørgsmålfra PU mødet ifebruar

Ebbe kontal<1es mht. andre
spørgsmål der evt. trænger sig på.

indsendelse

til PU.

Orientering ved formanden
Tilbagemelding til PU, se pkt. 7
PU har inviteret tilformandsmøde d. 29 marts.

9.

Orientering ved udvalg
Skimmelsvamp,
mistanke om der kanvære skimrnelssyamp på
møbler i menighedshuset. Planlægger fælle s

rengøringsdag onsdag d. I6 kl. 10.
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Fremadrettet skøl vi være mere opmærksom på
rengøring af kirkens loftrummet.
10. Evt.

Ingen beskeder ved modtagelse af mails på sognets
postbolrs på Kirkenet. Jens undersøger
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