Sønderup-Suldrup
enighedsråd
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Menighedsrådsmøde nr. onsdag den 10. januar 2018 kl. {9 i Suldrup sognehus
Tilstede: Leo, lb, Frede, Niels Peter, Jens, Morten, Ettie, Søren Kibsgaard, Helge, Jette
Fraværende: Anne Berit Rieks
Kaffeansvarlig: FredeGundersen

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

a

2. a. Møde med arkitekt Søren Kibsgaard
b. Beslutninger vedr. renoveringsprojektet

.

.
3. Økonomi
- foreløbig melding om årets
resultat
- forbudgetmøde 5. april

4. Graverbygningen i Suldrup
a. Status på p§ektet
b. Aftale mellem MR og
Rebildarkitekterne

.

Renoveringsprojektet er indsendt. Det er behandlet og videresendt med anbefaling. Der er tegninger vedlagt. Det eneste som der forventes problemer med er åbning af vinduer. Vi skal indhente
mindst 2 tilbud på hver håndværker (maler, snedker, murer, møbelpostrer)
lb udfærdiger en liste over håndværkere og sender
det rundt til menighedsrådet
Det ser fornuftigt ud

o Der er kommet principiel godkendelse.

.
.

o
5. Ny kopimaskine i sognehuset

Ansvarlig:

lb bemyndiges til at skrive under på menighedsrådets vegne
Kontoret er for smal. Der er en ny tegning med et
smallere køkken og et bredere kontor
lb indsender revideret projekt

Er ankommet

6. Nyt fra udvalgene:

a. Aktivitets- & Bladudvalg

.
.
.

b. Præstegårdsudvalg

a

c. Sognehusudvalg

.

7. Sognepræsten har ordet

.

Holder møde i næste uge
$ogneudflugt 26. august
Grundlovfest 5. juni. Helge er taler

Reglerne er lagt ind på sognets og en elektronisk
kalender

Jens Jødal har påskevandringer med konfirmanderne den 19. marts
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8. Nyt fra medarbejderne

.

9. Siden sidst:

.
.

10. lnput til næste møde

o

11. Kommende møder

Der bliver gospeldag med konfirmanderne den 6.
april, Koncert kl 16.30
Regler for mærkedage

o Et ønske om en personalebog
o Personalekalender
Brug af billeder på nettet via Vista. Vedtages

15. februar
7. marts
10. april
16. maj
12. juni

Evt. et møde med Støvring kirkekontor ang. hjælp til
vores menighedsråd og præst
lndkøb af ny tavle
Kirken skal omtales på Suldrup bys hjemmeside

12. Eventuelt
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Morten

Gravstedsreservation
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