Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

ry

Menighedsrådsmøde onsdag den {0. april 2019 kl. 19:00 i sognehuset
Tilstede: Leo, Morten, Dorthe, Jette, Jens, tb, Niels Peter, Ettie, Frede
Fraværende: Helge
Kaffeansvarlig: LeoNøhrJespersen

REFERAT:

DAGSORDEN:
1. Velkomst/sang

2. Økonomi

a.

Orientering om forberedende budgetsamråd
b. Præstegården, udgifter til
n df lytn n g s ista nrlsætte se
(bilag følger)
c. Kvartalsrapport
i

i

I
.

ori*ntuning ved Leo
Leo redegjorde for udgifterne

I

3.,Kirkegårdsudvikling
- herunder kirkegårdstur 25.
maj

4. Sønderup kirke renovering
- status
5. Graverbygning i{3uldrup status

6. Børnehjørnet i Suldrup
kirke

Betrandlet og underskrevet

o

.

Der er kommet en bog: "Kirkegårde i udvikling" til
rundsendelse i menighedsrådet
lndhydelse til kirkegårdsturen uddelt

.

Me$et tæt på at være færdigt

.

Er i gang

r

Vi ser tiden an

7. Folkekirkens Farniliestøtte

- skalvivære med?

- hvor langt er
visionsudvalget nået?

Arbejdsgruppen har aftalt et forberedende møde

8. Visionsmøde

9. Kirkebogsfø ri ngs aftallen
med Støvring kirfl<ekontor
10" lnstruks i ftytninE af kister

Der er lavet en fin instrulrs til udlevering til de
pårørende

11. Nyt fra udvalgene:

a. Aktivitets- & Sladudvalg

b. Præstegårdsudvalg

c. Sognehusudvalg

.

Møde holdt igår. Referatet kommer ud

Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
12. Sognepræsten har ordet

a

13. Nyt fra medarbejderne

a

14. Støtte til kirketeltet på Nibefestival - bilag

.

15. Billeder fra Hjedsbæk kro

.

16. Vandreudstilling?

r

ry

Vi bevilger 1000 kr
Vi glæder os til at få dem prøveophængt i sognehuset
Udsættes

Se bagsiden af Menighedsrådenes blad
17. Siden sidst:

a

18. lnput til næste møde

o

.
.

Grundlovsfest - praktisk
Fotografering i kirken - regler?
Frivilliggruppe?

19. Kommende møder

o

Onsdag den

20, Eventuelt

a

L

maj

r Torsdag den 13. juni
o Planlægge efter sommerferien?
. Kalender med næste gang
--- SLUT ---
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