Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
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Menighedsrådsmøde torsdag den 10. januar 2019 kl. 19:00 i sognehuset
Tilstede: Jens. lb, Jette, Dorthe, Niels Peter, Helge, Frede, Leo, Ettie og Morten
Fraværende:

Kaffeansvarlig: Niels Peter

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

Ved Morten

Ansvarlig:

2. Økonomi

Menighedsrådet har erkendt 2 uerholdelige fordringer: Faktura 514-2017 og Faktura 500-2017

3. Præsteindsættelse

Orientering ved formanden

4. Dåbsklude (bilag)

Menighedsrådet melder positivt tilbage

Helge

5. Blå mandag

Menighedsrådet melder positivt tilbage

Helge

6. Er der nye/ændrede tiltag,
nu Helge er blevet fastansat

Vi vil gerne holde en visionsdag i august og tale
om tanker og ønsker både for menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Lørdag den 24 august fra kl g
til midt eftermiddag i sognehuset. Helge, Kathrine
og Ettie forbereder mødet

7. Gudstjenesteform - skal vi
tage noget initiativ?

Drøftes på visionsdagen

8. Nyt fra udvalgene:

a. Aktivitets- & Bladudvalg

Sogneaften flyttes fra 2419 til 2519. Ellers orientering

b. Præstegårdsudvalg

Der er vandskader ved havedøren, så præstegården er endnu ikke klar til indflytning, men bliver det
førsttil l12

c. Sognehusudvalg

Kunst på væggene. Vi arbejder videre. Dorthe er
valgt ind i udvalget

9. Sognepræsten har ordet

o

10. Nyt fra medarbejderne

o lntet at bemærke
o Orientering

11. Renovering af Sønderup
kirke - status
12. Toiletbygning i Suldrup -

lntet at bemærke

Start ca 1. marts

status
13. Anmodning om orlov

Berith har anmodet om orlov ca et halv år. Dorthe

www. sonderu psu ld rupki rke. dk

Jens
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Kaasgaard Jensen er derfor blevet indkaldt som afløser og er til stede i dag. Ettie er midlertidig sekretær.
14. Siden sidst:

a

15. lnput til næste møde

a

16. Kommende møder frem til
sommerferien
17. Eventuelt

.

512, 1413, 1014,815, 1316

a
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