§mmdsrup-Suldrup
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I'n

ffiflcnffitshedsråd
llllenrf,gXhrrrsilsrådsrnøde

onsdag den 12. februar kl. 19:00 tr Suldnup sognehus

{-ilsteclr;r fufror1en Jøclal, lb Lundgren, ["lorthe Kaasgaad Jensen, Jens Enggaarc*, hliels Feter Jakob$rErn,
E ttlie ,Jødal, Leo Nøhr Jespersien, Frede Gur,rdersen, t{elge MaagaarrJ, l-{elle Hejhede
Fral,il$rerncl*:
Kaffinanr;vi;rrrlig:

Leo Nøhr Jespersen

DAffii$iffi,stDHl\l:

RHFHiRAT:

L Velfir:rnts[

," Mclrten

l?.

Sikrinl; ai' 5;ra',rst{+tt

F'rovsten foreslår fælles indsats I provstiet. F'|å de
gravsteder som er ejet arf familienne, skal de betale
hvis rler skal gøres noget.
Vi vil kender udbudsbetirrgelserne før vi evt. tilsflutter
0$.

Graverne ser på stenenrl
I.å,

ReElulartiv fon gravertearn
Bilagr

.1..

Øhrcrnorni

fii. Nlelrrig lrerlsradsvalg
(:i.

11,

*

Det vedtages i nuværendr:l udgave

'

lVlt*nlghedsrådet støtter h1å mandagstur med tnans-

o

Kursus for lrele valgbestyrelsen den 2712 i Aars

l-yCanlæg i§r-rldrup kirke

Ansøgning fra kirketeltet
ve,ci Nihefestivalern
Bilag

t3, NIyt

ogr

lidt mad undervejs

Der rtr beFtov for en renorrering. Tilbuddene veksler
fra 4,4.180 kr. til67.168 kr. Det er så stort et treløb
at det ikke kan tages over driften.
Eeslutningen udskydes til næste menighedsrådsimøde. [3ilagene rundserrc$es.

.

Vi

krer',rilger

2000 kr.

fra urdvalgen*l

a. Aktivltets- & Ell;adudvalg

b. Praastegårdsudvalg
c.

poft

{Sog;nehusuclver[g

" Sogrrebladet komrner srrerd
r lntet nyt
c ln<iretning af kontclr og derpot. Der laves en skltsetegnirrg med mål clg en lisite over det der skat inclkøbes

L

Sogrrep,rarsten han ordet

God opbagning til sogneaften med spisning og t[dlig
afslurtning
Ændring af læsepulten på prædikestolen: større og
uclen gensFiin

varlig:

Sønderup-Suldrup
filflenigilnedsråd
.

l-$elge er med til fælless rgudstjeneste i Rebild br:rkker
2116, Menighedsrådet briakker op i nødvendig om-

fang.
10. Itlyt fra medarh,cljderne

1ll

o

lnput til næste rnø<le

r
.

o

Betalins for arrangementer
Gravstens sikring
Arsregrrskab 2019

121:3,1514, 1215 (menighedsmøde), 13/5, 10/6 13/8
kl.16 kirkesyn (start i Søn,Cerup) og MR

SLUT --.
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