Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 13 maj 2020 kl. 19 i Sognehuset
Tilstede: Morten Jødal, Ib Lundgren, Dorthe Kaasgaard Jensen, Jens Enggaard, Niels Peter Jakobsen,
Ettie Jødal, Leo Nøhr Jespersen, Frede Gundersen, Helge Maagaard, Helle Hejhede
Fraværende:
Fraværende:
Kaffeansvarlig: (ingen)

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

•

2. Økonomi
a. kvartalsrapport 1. kv.
2020
b. (budget behandles i
punkt 4.)

• Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd CVR-nr.
22524119. regnskab 2019. afleveret d. 27-03-2020
11:58

Ansvarlig:

Morten

Leo
3. Anskaffelsesønsker (nu
eller til budget 2021)
a. Højskolesangbøger
b. Lysestager til Suldrup
kirke
c. Ny traktor til Sønderup
kirkegård
d. Lydanlæg til Suldrup
kirke
Bilag
4. Budget 2021

Udkommer i november 2020. Pris 30.000 kr. Et vigtigt
ønske, skal på anskaffelsesønskelisten 2021
De købes når der er økonomi til det enten i 2020 eller
2021
Positive over indkøbet, men vi har ikke den endelige
pris, så vi tager det op på næste møde
Det billigste tilbud er på 60.000 kr. Stort akut ønske.
Tale med provsten om evt. at tage pengene af de frie
midler
• Budgetforslaget blev fremlagt og foreløbigt
godkendt. Leo og Morten taler med Anni.
• Ønske om udskiftning af varmeanlæg i Suldrup
kirke skal med som anlægsønske, ca. 300.000 kr.

5. Valg

• Der er brug for flere nye, da flere i menighedsrådet
stopper
• Menighedsmødet den 9/6. Niels Peter vil godt være
dirigent

6. Coronasituationen

Kirkerne må genåbne efter 10/5. Helge får besked i
morgen fra provsten om detaljer

7. Ansøgning fra
Himmerlandshavekoret (bilag)

• Ansøgningen bliver imødekommet med kr. 7000,
når koret kommer i gang efter coronasituationen

8. Kunst i Sognehuset

Evt. invitere kirkegængere over at se billederne efter
gudstjenester

www.sonderupsuldrupkirke.dk

Helge og
Leo

Leo og
Morten

Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
9. Kirkegårdsudvikling

Møde i Sønderup den 18/8 og i Suldrup den 20/8

10. Nyt fra udvalgene:

---

a. Aktivitets- & Bladudvalg

• Hele forårsprogrammet er aflyst, men vi håber at
kunne gennemføre en sogneudflugt 23/8

b. Præstegårdsudvalg

• Der er fældet nogle træer
• Der er klaget over rågerne i haven

c. Sognehusudvalg

• Graverne gør hovedrengøring

11. Sognepræsten har ordet

• Der er kommet en pleksiglasplade op ved
børnehjørnet
• Vi håber at konfirmationerne kan afholdes inden
sommerferien
• Vi har haft videogudstjenester
• Nu er kirken også kommet på Youtube

12. Nyt fra medarbejderne

•

13. Siden sidst:
a. Støtteansøgning fra
DKM

• Ansøgningen er afvist

14. Input til næste møde

• Traktor
• Lydanlæg
• Husk kalender

15. Kommende møder

• 10/6, 13/8 (med kirkesyn)

16. Eventuelt

• Grøn kirke: kompost skal blive på
præstegårdsgrunden

---

---

www.sonderupsuldrupkirke.dk

