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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

Menighedsrådsmøde torsdag den 13. august 2020 kl. 19 i sognehuset
Tilstede: Morten Jødal,lb Lundgren, Dorthe Kaasgaard Jensen, Jens Enggaard, Niels PeterJakobsen,
Ettie Jødal, Leo Nøhr Jespersen, Frede Gundersen, Jette Krogh Pedersen
Fraværende: Helge Maagaard
Sm ørrebrødsansvarl ig : Jette
Kaffeansvarlig: lb

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

a

2. Økonomi

o

3. Efter kirkesyn
a. gravstenssikring
b. fugning af gavl
c. ekstra stole i Suldrup kirke
d. andet fra kirkesyn

a. De gravsten vi har ansvaret for: sorteres i dem der
ikke skal gemmes, andre kan lægges ned, nogle få
skal bevares stående. Den endelige afgørelse sker
mellem kirkehverve og graver. Der udsendes brev til
de berørte gravstedsejere som pålægges at bringe
gravstedssikring i orden. Klares af graverne.
b. Reparation af defekte fuger. Ansøgning af dækning
af synsudsat opgave
indsendes til provstiudvalget (Jens).
c. Udsættes til næste møde.
d. lb indhenter pris for optagning af brosten på Suldrup
kirkegård.

4. Arkiv

o

5. Lydanlæg

.

6. Kontorindretning (oriente-

.

Ansvarlig:

lntet at bemærke

Udsættes

Der er kommet 3 tilbud.
Udsættes til næste møde.
Er i gang

ring)

7. Minikonfirmander

Vi siger ja til alle der ønsker det (2 hold). lnger Marie
bruger de aflyste timer fra temakor bliver brugt til minikonfirmander

8. Nyt fra udvalgene:

a. Aktivitets- & Bladudvalg

.
.

o

Sangaftner i efteråret aflyses
Temakor i efteråret aflyses
De 2 fester på Himmerlandshave aflyses

b. Præstegårdsudvalg

o

lntet nyt

c. Sognehusudvalg

o

Himmerlandshavekoret ønsker evt. at låne Sognehuset

www. sonderu psu ld rupkirke.
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
.

En strikkeklubben ønsker også at låne huset

9. Sognepræsten har ordet

a

10. Nyt fra medarbejderne

o

1

1. Siden sidst

o

.
12. lnput til næste møde

lntet nyt
Morten taler med Aamann&Fischer om fejl på lakering af radiatorer i Sønderup kirke
Danmarks Kirkelige Mediecenter ønsker støtte til
deres påskefilm for børn.
Vi udskyder afgørelsen.

. Stole til Suldrup kirke
o Arkiv
. Lydanlæg
. Sønderup kirkegård

13. Kommende møder

.

14. Eventuelt

a

2219, 2Ol1O, 19/1

1(efi. med spisning)
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