Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

ry

Menighedsrådsmøde torsdag den 26. september kl. {9:00 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
Fravaerende:

Kaffeansvarlig: Morten

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

a

Ansvarlig:
Morten

2. Økonomi
a. Revisionsprotokollat
(2 bilag)

o

3. Sønderup kirkegård - fremtidsplanlægning (indledende drøftelse)

e

Siderne 127-133 er behandlet på menighedsrådsmødet d. 26. 9. 2019
Leo

-

4. Opfølgning på visionsdag
er der umiddelbare initiativer?
5. Ny hjemmeside (bilag)

.
.

Den overordnede plan skalfastholdes. Vi nedsætter et udvalg til forslag til detailplanlægning. Det består af Jette, Jens og Dorthe. Vi aftaler at der skal
holdes et menighedsmøde i foråret.

Jette
Jens
Dorthe

En nyttig dag. Vi prøver "Vi deler ordet" indtil sommerferien.

Helge

Vi køber hos DKM hjemmeside med integreret kalender. Vi vil også have dem til at overføre fra den
nuværende hjemmeside.

6. Regulativ for graverteamet

.

Morten

Der er behov for et nedskrevet regulativ. Der nedsættes en gruppe til at udforme det. Gruppen består af Jette, Niels Peter og Morten

7, Stoleopstilling i sognehuset

Jette
Niels Peter
Morten

I konfirmandperioden skal stolene stå til konfir-

mandopstillingen. Se vejledningen på billedet.
Overskydende stole skalstables i mødesal 2. Når
der kun står op til 5 stole omkring bordene er det
ikke nødvendigt at sætte dem op på bordene.
8. Tyverialarm i sognehuset?
9, Automatlås i Suldrup kirke?

0. Hjælpere til arrangement
med Sigurd Barrett
11. lnternetforbindelser - kirkenet i sognehus og præstegård
11a. Romansk vindue i Søn-

o

.
.

En god ide. Prisen undersøges.
Helge og Niels Peter

o

r

Udskydes.

Tages op I forbindelse med at graverhuset står
færdigt.

Menighedsrådet tilslutter sig skrivelse til National-

www" sonderupsuld rupki rke.
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museet.

derup kirke

12. Nyt fra udvalgene

.

13. Sognepræsten har ordet

o

14. Nyt fra medarbejderne

r

Orientering.

15. Abonnement på kirke.dk?

.

Nej

lntet nyt
Konfirmanderne er startet. Familiejournalen kommer, da de har udvalgt Suldrup kirke til at være
årets julekirke.

(bilas)
15. Siden sidst:

Høstfest på Himmerlandshave med 91 deltagere.
Høstfesten i kirken for Himmerlandshave gik godt.

a
a

16. lnput til næste møde

.

17. Kommende møder

o

18. Eventuelt

a

Suldrup kirkegård, tyverialarm isognehuset, evaluering af kirkekontoraftale med Støvring kirkekontor.
23110, 20111, 1711,2111, 1212, 1013.
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