Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 43-2016

Referat fra menighedsmødet d. 10 august kl. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud: Lorens

Dagsorden

Beslutning

Rundt om bordet
Bemærk at Ida har tilbudt at give en orientering omkring børnekirkekor.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Efterretninger
Møde omkring sognehus med PU torsdag d. 11 august
kl. 16.00.

Efterretning givet.

3. Kvartalsrapport for først halvår 2016
Bilag vedlagt.

Kvartalsrapport godkendt

Kommentarer til regnskab:
- Afvigelse på posten kirkebygning (107%) skyldes
skimmelsvamp renovation. Korrigeres for udgiften
ligger forbrug på 48% (der skal afregnet med PU)
- Begge maskinreparationer er med i regnskabet
- MR følger budget og øget indtægter på kirkegård
opvejer ekstra udgifter
MR skal gennemgå og godkende kvartalsrapport for
andet kvartal 2016.
4. Opfølgning på aftalte vedligehold og reparationer.
Gennemgang af fundne mangler i forbindelse med syn
2015.

Inden næste syns kendes
omkostninger på igangsat arbejde.

Gennemgang liste.
- Der følge op på aftalte reparationer
- Maling af garage er ikke aftalt men skal
gennemføres i år.
- Alterkalk, undersøge tidspunkt for seneste
reparation. Lis undersøger.
MR skal tage stilling til prioriteringer.
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5. Udnyttelse af loftrummet i kirken bag orgelet til
dåbsbørn og forældre.
Tilbyde dåbsforældre med børn at børn efter dåben kan
komme op i lokalet.
Lokalet anvendes som det er dog tilbydes nogle tæpper
og legetøj.
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Afprøves i en periode ved at præsten
tilbyder det til dåbsforældre.
Evalueres til første kvartal 2017

MR skal drøfte forslaget om udnyttelse af loftrummet i
kirken.
6.

Kirke, kirkegård og præstegårdssyn for 2016
Der er udfordring i pasning af ’præstegårdens indkørsel
og gård/parkering.
Der er kommet vejledning for pasning af have,
gårdsplads og lignende tilknyttet tjenestebolig.
Drøftet vejledningen og ved mangler kontaktes graver.
Der ligger en aftale omkring pasning af haven i
præstegården indgået med tidligere præst.
Tidspunkt for gennemførelse af syns rykkes næste år
frem således anlæg kan medtages i budget fasen.

Der laves en ny skriftlig aftale
omkring pasning af præstegårdshaven. Præstegårdsudvalg har
opgaven.
Fremadrettet rykkes tidspunkt for
gennemførelse af syns frem således
anlæg kan medtages i budget fasen
Dato for syns i 2016 er fastlagt til
onsdag d. 24 august kl. 16.

Kontakt bygningskyndig angående syn.
MR skal gennemføre syn og indsende synsrapport til
PU inden 1 oktober.
7. Menighedsrådsvalg, orienterings- og opstillingsmøde d.
13 september.
Fællesannoncering med andre meninghedsråd 3 uger
før d. 13 september.
Drøftet hvordan kandidater kan tilstrækkes til MR.
Inviterer interessenter med til opstillingsmødet.
- Personlig invitation

Valgudvalget holder møde d. 30
august kl. 16.

Valgudvalg er Grete, Hans og Jens
MR skal drøfte håndteringen af det kommende
menighedsråds opstillingsmøde.
8. Orientering omkring kirkekor.
Ida har tilbudt at give en orientering omkring
børnekirkekoret som startes op efter sommerferien.
18 tilmeldte fra 4, 5 og 6 klasse (1 dreng)
Børnekirkekor vil deltage i gudstjenester 4 og 18 sept.,
2 okt., 7 nov., 4 og 18 dec.

Orientering givet.
Ida aflønnes med 150 kr./timer undervisning pr. uge er 3 timer.
Kormedlemmer med 30 kr./deltagelse
i gudstjeneste
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Aftale med Ida laves med kontaktperson, aflønning af
kordeltagere sikre Ida mht. nødvendige oplysninger og
udbetaling er via DFR.
Klaver skal stemmes, Ida kontakt Christian mht.
klaverstemmer
Ida køber selv materiale til kormedlemmer via
KontorSyd.
Codan aftale skal justeres (Jens).
(orienteringen tilpasses tidsmæssigt med Ida)
9. Orientering ved kontaktperson
Personalemøde d 24 august.
Aftale om rengøring i menighedshuset ved ugentlig
rengøring.
10. Orientering ved medarbejderrepræsentant
Jord på materialeplads skal fjernes, Anette rykker
Lorens
Tilmeldt AMU kursus i vinter,
11. Orientering ved præsten
Friluftsgudtjeneste på Sandbjerg, Ullerup er ansvarlig
Høstgudstjeneste som annonceret i kirkebladet byttes til
en Familiegudstjeneste d 18 september og
Høstgudstjenseste d. 2 oktober
12. Orientering ved formanden
Møde omkr. kordegneordning med Gråsten/Team
Sundeved. Sottrup er tilfreds med ordningen.
13. Orientering ved udvalg
Skov- og jordudvalg (Lorens, Grete og Jens) indkaldes
til møde i forbindelse med flere bud på forpagtning af
jord i Vester Sottrup.
14. Evt.
Landemode, (stiftmøde) i Stiftet, fredag d. 9 september,
tilmedlingsfrist d. 2 september.
Vibeke udsender mail mht. tilmedling.

Dato:
Sign:
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