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enighedsråd

Menighedsrådsmøde rlr. {6 onsdag den 16/5 2018 kl. 19:00 isognehuset
Tilstede:

Fraværende: Berit og Niels Peter

Kaffeansvarlig: Jens Enggaard

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

a

2. Økonomi
a. Kvartalsrapport 1 (bilag)
b. Budget 2019 (bilag tidl.)

a

o

Ansvarlig:

Kvartalsrapport er godkendt
lngen bemærkninger

3. Medarbejderhåndbog (bilag)

.

4. Evt. punkter til medarbejdermøde - og tilmelding

o Den 23. maj. Helge. Morten og Niels Peter kom-

5. Status på renovering af
Sønderup kirke

.

6. Status på graverbygning
Suldrup

7. Grundlovsfest
opgaver

-

Vedtages med en konkretisering angående varsel
forhold til guds$enester på planlagte fridage

mer med fra menighedsrådet

i

fordeling af

.

Kirken er nu officielt lukket og meget af inventaret
er flyttet. Altertavlen kan ikke flyttes ud. Morten
spørger om den kan flyttes ud, hvis dørkarmen
fjernes
Der er indhentet et nyt tilbud. Men det er højere
end vores nuværende tilbud. lb sender besked til
provstiet via arkitekten

Plakaterne er kommet og er flotte.
Opgaverne er delt ud

8. Nyt fra udvalgene:

9. Sognepræsten har ordet

.
.
.
.

10. Nyt fra medarbejderne

o

a. Aktivitets- & Bladudvalg

b. Præstegårdsudvalg

c. Sognehusudvalg

11. Siden sidst:
a. Ansøgning fra Himmer-

.

Sognebladet er i trykken

lntet nyt
Købt tallerkener m,m. af hensyn til udlejning
God tur med konfirmanderne

Udsættes til næste møde

landshavekoret (bilag)
12. lnput til næste møde

a
a

Løvsuger Sønderup kirke.
Foreløbigt budget

www. sonderupsu ld rup.kirke.
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13. Kommende møder

o

14. Eventuelt

.

146, 15/8 k!.16 kikirkegårdssyn eftermiddag og
mø{e om aftenen (start på Sønderup kirkegård)
Hvis der bliver begravelse på Sønderup kirkegård
mens kirken er lukket, så kan der blive brug for at
2 gravere er på arbejde
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