Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 i sognehuset
Tilstede: Morten Jødal, Ib Lundgren, Dorthe Kaasgaard Jensen, Jens Enggaard, Niels Peter Jakobsen,
Ettie Jødal, Leo Nøhr Jespersen, Frede Gundersen Helge Maagaard, Jette Krogh
Pedersen
Fraværende:
Kaffeansvarlig: Helge Maagaard

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst



2. Økonomi
Endelig godkendelse af budget 2021

 Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd, CVRnr. 22524119, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 22-05-2020 08:36 behandlet og endeligt
godkendt

3. Traktor til Sønderup kirkegård

Godkendt

4. Punkter fra møde med
provsten
a. Lydanlæg

Helge og Leo var med til mødet om egne midler
Prisen på lydanlæg er så stort at det kræver 2 tilbud
og ansøgning til provstiudvalget. Vi har fået 2 tilbud,
men er ikke færdige med at vurdere det. Helge taler
med provsten om at få det på førstkommende møde
inden vi er helt færdige med at beslutte os

Ansvarlig:

Helge,Ib og
Morten

b. Brug af egne penge
c. Fugning af gavl i sognehuset

Ib taler med murer

5. Åbningstider i kirkerne
a. Suldrup kirke

Begge vores kirker er vejkirker
I gravernes arbejdstid er der åbent. Låst til præsteværelset.
Der er automatisk lås på døren

b. Sønderup kirke
6. Arbejdstidsfordeling for
graverteamet

Der er behov for at se på timetallet.
Der er behov for ekstra 120 timer i sommer. Niels Peter og graverne arbejder videre.

7. Rengøring i sognehuset og
på offentlige toiletter

Der skal opsættes et skilt der fortæller at der bliver
gjort rent i forbindelse med gudstjeneste.
Rengøring i sognehuset fungerer.

8. Ekstra stole til Suldrup kirke

Ser på dem til kirkesyn.

9. Nyt fra udvalgene:

---

www.sonderupsuldrupkirke.dk

---

Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
a.

Aktivitets- & Bladudvalg

Sognebladet er kommet

b.

Præstegårdsudvalg

Der skal ryddes i garagen

c.

Sognehusudvalg

Ny kontorindretning. Der arbejdes videre ud fra forslaget. Ib og Kathrine arbejder videre

10. Sognepræsten har ordet

Fra i da er det blevet mere lempeligt til alle kikelige
handlinger

11. Nyt fra medarbejderne

En spritholder i hver kirke som man ikke skal røre ved
er vedtaget.
Grastenssikring skal i gang.

12. Siden sidst:

Tak for blomster til Niels Jørgen Odgaards kones begravelse

13. Input til næste møde

Grastenssikring af kirkens egne gravsten

14. Kommende møder
HUSK KALENDER!

13/8 (med kirkesyn), 22/9, 20/10, 19/11(evt. med
spisning)

15. Eventuelt
--- SLUT ---

www.sonderupsuldrupkirke.dk

---

