Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Menighedsrådsmøde 19 onsdag den 12. september kl. 19:00 i sognehuset
Tilstede: Ettie Jødal, Morten Jødal, Ib Lundgren, Jette Pedersen, Niels Peter Jakobsen, Leo
Nøhr,Frede Gundersen, Jens Enggård, Helge Maagaard, Anne Berit Rieks.
Fraværende:
Kaffeansvarlig:

Ettie

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

•

2. Økonomi
a. Referat fra endeligt
budgetsamråd

Morten

• Høstoffer. Ved høstgudstjeneste i Suldrup Kirke er
Indkommet kr. 850,00 samt kr. 1650,00 anonymt.
• Budget 2019 gennemgået og godkendt.

3. Præsteansættelse
a. Vores annonceringsplan
b. Gennemgang af køreplan
for forløbet (bilag)

Annoncering i :
Præsteforeningens blad.
Kristligt Dagblad.
Kirkernes hjemmeside.
Der aftales møde med biskop og provst.

4. Graverbygning ved Suldrup
kirke (bilag er rundsendt)

• Tegninger tilsendt stiftet.
• Forventet igangsættelse sidst på året.

5. Renovering af Sønderup
kirke (bilag er rundsendt)

• Referater af byggemøder tilsendes provstiet.

6. Nyt fra udvalgene:

---

a. Aktivitets- & Bladudvalg

Leo

Morten

Ib
Morten
---

• …..

b. Præstegårdsudvalg

….

c. Sognehusudvalg

Der er gjort hovedrent.

7. Sognepræsten har ordet

Ansvarlig:

• Konfirmanderne får ”Den danske salmebog” ved
konfirmandopstart og skal bruges i undervisningen.
• Arbejdsgiveransvar.
•

8. Nyt fra medarbejderne

•

9. Indkomne ansøgninger
a. Støtte til teologisk
studieophold (bilag)
b. ?

• Ansøgning fra Benjamin Sloth godkendes med
• Kr. 3500.00 mod at holde et foredrag om turen.
•

www.sonderupsuldrupkirke.dk

Helge
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10. Jubilæumsfejring – og
regler for markering af
runde dage

• Gave til jubilæum.
NP

11. Siden sidst:
a. evaluering af sogneudflugt

En god sogneudflugt, ikke så mange med.
Skal tidspunktet ændres?
Projektor til kirken godkendt.

12. Input til næste møde

• Kommende møder med præsteansættelse.

13. Kommende møder

10. oktober
20. november (med valg af poster for næste kirkeår)
- men hertil kommer mindst to ikke datosatte møder i
forbindelse med præsteansættelse og sandsynligvis
prøveprædikener

14. Eventuelt

•
--- SLUT ---

www.sonderupsuldrupkirke.dk

--Morten

