Sottrup Menighedsråd

Beslutningsprotokol
Møde nr. 44-2016

Referat fra menighedsmødet d. 14 september kl. 19.00 i Menighedshuset.
Afbud:

Dagsorden
Rundt om bordet

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt

2. Efterretninger
Orientering om henvendelse fra konsulent (Bisgaard og
Partnere) omkr. affaldshåndtering. Ingen interesse pga.
forventet bygninger.
3. Revideret sognehus projekt
Baggrund af mødet med Provsten, PU formand, PU
kontaktperson og PU’s byggekyndige har MR drøftet
PU’s erfaringer fra tidligere byggerier med arkitekten.
Vedlagt bilag (tilsendes).

Godkendt, arkitektens oplæg sendes
til PU.
Send orientering til Mia.

MR har overvejelser omkr. mere lysindfald i den lille
sal, bemærkning til Mia.
MR skal godkende kommentarer og ændringer til
projektet Nyt sognehus.
4. Samarbejde på tværs af kirkegårde.
Ullerup MR gør opmærksom på at når medarbejder
arbejder på nabosognets kirkegård uden der forligger
en gensidig aftale, er de ikke forsikret.
Vedlagt bilag.

Afventer afklaring fra Jakob
Lysmose, når den foreligger laves
aftalen via kontaktperson.

Enighed om at der skal lave aftale. Afventer afklaring
fra Jakob Lysmose, når den foreligger laves aftalen via
kontaktperson.
MR skal træffe beslutning der sikre ordnet forhold for
vores medarbejder.
5. Økonomiopfølgning, status på budget 2016
Vedlagt bilag (tilsendes)
Kirkebygninger, budget ligger på rammen men
mangler regninger på igangsæt arbejde.

Følger op på igangsat arbejde og
prioritere nyt når regninger kendes.
Puljer fortsætter med aftalte rammer.
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Midler til børnekor vurderes i februar mht. eventuel
søgning fra puljen ”Særlig tiltag”.
Vibeke mener midler er godkendt babysalmesang via
mail fra Provsten, undersøger hvor de er blevet
posteret. Vibeke finde mail og sender den til Lorens
MR skal gennemgå status på budget og evt.
prioriteringer.
6.

Kirke, kirkegård og præstegårdssyn for 2016
Gennemgang af synsrapporter
Vedlagt bilag (tilsendes)
Inventarliste findes frem.
Gennemgået synsrapport og lavet prioriteringer, samt
aftalt hvem der følger op.

Gennemgået synsrapporter og aftalt
prioriteringer.
Rapporter sendes til PU.

MR skal tage stilling til synsrapporter og prioritering af
reparationsarbejde.
Synsrapporter skal indsendes til PU inden 1 oktober.
7. Arrangementer i forbindelse med
reformationsjubilæum (bilag)
 Teaterforestillingen ” Katharina Luther Munkens
brud”.
 Sigurd Barrett - et foredrag, der hedder: ”Tro-TvivlTaknemmelighed.”
 Andre arrangementer

Arrangementer koordineres via
aktivitetsudvalg

Der kommer mange forespørgsler omkring Luther og
reformationsjubilæum. Aktivitetsudvalget vil stå for
koordinering.
Hvordan holdes MR styr på alle de forslag der kommer
samt får prioriteret forslag.
8. Energimærkning af folkekirkens bygninger
Provstiudvalget har drøftet, hvorvidt opgaven kunne
lægges i Provstiet mht koordinering oa.
PU mener, at menighedsrådene selv skal agerer i de
respektive sogne, da forskellene mellem
menighedsrådenes bygninger er så store, at det er
vanskeligt, at lave nogle generelle betragtninger og
aftaler

Udsat

MR skal tage stilling hvorledes opgaven håndteres.
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9. Lukket møde
10. Orientering ved kontaktperson
- Forslag om julefrokost, onsdag d. 30 november.
- Årlig arbejdsmiljødrøftelse, meldes tilbage til Kirke
trivsel.
- Projektor i kirkerummet, ønske om at få etableret
fastmonteret projektor.
11. Orientering ved medarbejderrepræsentant
- Grandækningskursus d. 25 oktober
- Anette ferie i uge 42 og Ronni senere
12. Orientering ved præsten
- Kirkeblad under udarbejdelse
13. Orientering ved formanden
- Givet orientering omkr. budget samråd sammen
med kassereren
14. Orientering ved udvalg
15. Evt.
- Oktober mødet flyttes kl. 16.30
- Katafalk, der skal findes en løsning
- Der er fortsat et udestående med Røde Kors omkr.
køb i Brugsen (Lis)

Dato:
Sign:
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