Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

ry,

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. august 2019 kl. {0:00 i Sognehuset

Tilstede:

Helge Maagaard, Morten Jødal, Jens Enggaard, Niels Peter Jakobsen, Leo Nøhr
Jespersen, Dorthe Kaasgaard, lb Lundgren, Frede Gundersen, Ettie Jødal, Jette
krogh Pedersen

Fraværende:

Kaffeansvarlig: Frede Gundersen

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

r

2. Kirkeligt punkt

o

3. Økonomi
a. Kvartalsrapport 2, icrtal
201 9

b. Budgetsamråd 2818 i
Haverslev

4.

H

østgudstjeneste/høstoffer

.
r
r

.
5. Genautorisation DAP

.

6. Orgelistandsættelse Sønderup - bilag

7. Graverbygning Suldrup

8. Visionsdag lørdag d.24.

august

.

Ansvarlig:
Frede

Sang
Orientering om de udvalg der har været nedsat om
dåb, nadver, gudstjeneste og autorisation.

Ettie og
Helge

Orientering ved Leo. Kommentar om det store beløb i forhold til de store udgifter til præstegården
pga. vandskader.
Er udsat til den 1. november. Leo og Jens tager
med.

Leo

Vi går væk fra den tidligere høstgudstjeneste med
høstoffer på søndagen. Grøn gudstjeneste i stedet
for med spisning og auktion af medbragte ting.
Himmerlandshave holder deres traditionelle høstgudstjeneste en torsdag.
Spørg evt. FDF om pengene skal gå til deres missionsprojekt. Den endelige beslutning overlades til
Helge.

Morten og
Helge

Rettigheder gennemgået og accepteret.

Morten

Restaureringen i Sønderup kirke er ved at være
færdig. Det foreløbige regnskab ser pænt ud. Orgelistandsættelsen er en del af restaureringen.
Vi vil stadig meget gerne have vinduet på nordvæggen åbnet. Morten rykker Nationalmuseet.

Morten

Byggeriet er ifuld gang. Der er kommet ny arkitekt
på: Per Seeberg. Hele taget skal udskiftes og der
kommer et ekstra vindue ind.

tb

Menighedsrådet og ansatte er inviteret. Vi skal hæve os over dagligdagen for at få ideer og visioner.
Der kommer en kirke- og kulturmedarbejder Mogens Mågård som vilguide os igennem sammen
med Helge.

Helge

www. sonderu psu ld rupki rke.
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
9. Menighedsmøde søndag d.
l.september

o

Efter gudstjenesten og frokost , skal holdes i sognehuset.

Morten

Sognebladet er i trykken

Morten

8. Nyt fra udvalgene:

a. Akivitets- & Bladudvalg

.

b. Præstegårdsudvalg

o
e

c. Sognehusudvalg
9. Sognepræsten har ordet

10. Nyt fra medarbejderne

1

1. Siden sidsUansøgninger

o
o
o

.

r

Der er blevet malet vinduer og enkelte er udskiftet.
Der er døre der er "vokset" og næsten ikke kan være i døråbningen. Det skal der ses på.
Der er aftalt rengøring.

Jens

Der arbejdes på om depotrummet kan udnyttes til
kontor.

Leo

Konfirmanderne tilmeldes digitalt. Konfirmationsforberedelserne starter midt i september tirsdage kl.
13.

Helge

Jette og Tina skal på kursus i uge 38.
Der har været ønske om flagalle ved bryllup. Hvad
gør vi?

Jette

lkke noget.

Vivil afsætte god tid til at drøfte fremtiden for de 2

12. lnput til næste møde
a. Skal vifortsætte med et
kirkeligt punkt på vore møder?

kirkegårde på 2 forskellige møder da de er forskellige.

b.?

Morten

13. Kommende møder

o

14. Eventuelt

.

2619,23110,20111.
Jens orienterede om mulig forbedring af varme og
pærer (iforhold til fremtidige besparelser af energiforbrug).
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