Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Menighedsrådsmøde 23 tirsdag den 5/2 2019 kl. 19:00 i sognehuset
Tilstede: Niels Peter, Jette. Frede. Dorthe, Ib, Helge, Morten og Ettie
Fraværende: Jens Enggaard, Leo Nøhr Jespersen
Kaffeansvarlig: Ib Lundgren

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst
a. Sang: Her vil ties … (48)
b. Skal vi begynde med en
sang fremover?

• Fremover er det kaffevagten der har ansvaret for at
finde en sang at begynde mødet med

2. Økonomi
a. Netbankforsikring
(bilag)
b. Kvartalsrapporters
omfang

• Vi vil undersøge om folkekirken har en forsikring,
men indtil da tegner vi bankens forsikring
• Hvis der er store afvigelser skal vi notere det

3. Ny ferielov
(bilag)

• Til orientering

4. Fredning af gravsten
(bilag)

• Vi er enige om at selve stenen skal bevares, men
ikke gravstedet

5. Visionsdag - status

• Der er ikke aftalt noget møde endnu

6. Renovering af Sønderup
kirke - status

• Morten har været til byggemøde i dag. Bøsninger til
kirkebænkene er bestilt. Der skal ikke laves ekstra
salmebogshylde. Nyt farvemøde i uge 9 eller 10.
Morten anskaffer ny router til varmeanlæg. Vi
mangler belysning i koret og udendørs

7. Graverbygning i Suldrup status

Intet nyt

8. Nyt fra udvalgene:

---

a. Aktivitets- & Bladudvalg

• Kirkebladet er på vej
• 26 maj fælles udendørs gudstjeneste i Rebild
bakker. Kirkebilen kan bestilles

b. Præstegårdsudvalg

• Maleren vil male lofter inden det nye gulv bliver lagt

c. Sognehusudvalg

• Lydanlægget er udsat, så det skal lykkes inde i et
skab. Ib anskaffer det. Vi skal have tekniker på.
Morten vil gerne være med. Mikrofonerne er sarte i
forhold til afstand fra mund
• Der er kommet nye billeder op

9. Sognepræsten har ordet

• Konfirmanderne deltager i sognemødet den 4. april.

www.sonderupsuldrupkirke.dk

Ansvarlig:

---

Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Martin Bendsen fortæller
• Den 5. april er der påskevandringer ved Jens Jødal
10. Nyt fra medarbejderne

• Arbejder med gavepolitik og personaleforening
• Ønsker et medarbejdermøde inden budgetmødet

11. Ansøgninger
a. DKM om pinseprojekt
(bilag)

• Afvist

12. Siden sidst

• Vi har haft en festlig præsteindsættelse

13. Kommende møder

• 14/3, 10/4, 8/5 (budgetmøde), 25/5 (studietur), 13/6

14. Eventuelt

• intet

Niels Peter

---

--- SLUT ---
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