Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 10. juni 2020 kl.19.00.
Afbud: Ingen afbud.
1.

Underskrift af protokol fra mødet 11.03.20

Protokollen blev underskrevet uden kommentarer.

1A.

Coronatiden. Status. v/task-force

2.

Orientering fra formanden

3.a

Modtagne henvendelser til drøftelse

Formanden gjorde status over de forløbne 3
måneder. Der er holdt 6 møder i taskforcegruppen, som hele tiden har forsøgt at holde sig
ajour med den løbende situation og formidlet
beslutninger og forholdsregler videre til sognets
medarbejdere. Blandt andet har der været afholdt
et møde med alle medarbejderne, da DK
begyndte at lukke op igen. Gruppen nedlægges
hermed.
Formanden er blevet gjort bekendt med at lærer
på Vestbjerg Skole, Jette Mortensen har en nøgle
til VKC. Hun skal underskrive en nøglekvittering
hos kordegn Inge Gregersen.
Meddelelse fra FDF Vestbjerg, at Vestbjerg
Vejviser nedlægges, da de ikke længere kan
trække oplysningerne fra Aalborg Kommune. MR
er enige om, at kredsen skal have pengene på en
eller anden måde, evt. ved ansøgning til
specifikke formål.
Henvendelse fra Iver Villadsen med forslag om
etablering af mindested, hvor førstelærer N.
Thomsen Lauritsen´s gravsten bevares for
eftertiden. Expert fra Aalborg Historiske museum
vil sammen med kirkeudvalget kigge på hvilke
gravsten, der er bevaringsværdige.

3.b Genautorisation

4.

Der skal foretages en genautorisering af de
personer, der har adgang til dataene. MR skal nu
udpege en, der foretager denne. Formanden blev
udpeget hertil.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
- renovering og udbygning af sognegården
- nedrivning af telefonhuset
- opsamling andre punkter - ref. 11.03.20

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv.projekt kirkegården afsnit 1
- energioptim. velfærdsbygning

A. Mona Lisa Therkildsen orienterede om, at
graverne nu deltager til alle gudstjenester pga.
Covid-19.
Mona har i coronatiden 1 gang om ugen skrevet
til personalet for på den måde at holde kontakten,
høre hvordan de har det, og løbende orientere
dem om situationen.
B. Intet at bemærke.
C. Thomas Riskjær orienterede om etablering af
støjdæmpning af dør mellem præstens kontor og
kordegnens kontor i præstegården i Sulsted, pris
på ca. 1700,- kr. Desuden indkøbes en ny
knagerække til Sulsted Præstegård, pris ca.
1400,- kr.
Renoveringen og udbygningen af sognegården er
nu godt i gang.
Vedr. telefonhuset er man gået i gang med
nedrivningen, men det står pt. stille pga. særlige
materialeudfordringer.
MR bevilgede ca. 20.000,- kr. til ny kopimaskine til
Sulsted præstegård.
D. Elsabeth orienterede om, at omlægningen af
kirkegården nu er i fuld gang.
Varmepumpen er nu sat op i velfærdsbygningen
og fungerer fint.

E. Kirkeværge

F. Kasserer
- behandling/godkendelse af budget 2021

G. Præsterne

5.

Valg 2020

6.

Eventuelt

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.

Næste møde: 12. august 2020kl. 17.00

Referent Ole Raakjær

E. Manfred orienterede om overvejelserne om
individuelle eller fælles koder til alarmen i VKC.
MR besluttede, at vi fastholder individuelle koder.
Manfred har fået priser hjem på
robotplæneklippere til præsteboligen i Vestbjerg
og Sulsted præstegård. Præstegårdsudvalget
arbejder videre med sagen.
F. Kasserer Harry Brix orienterede om det
udsendte kvartalsregnskab.
Harry Brix gennemgik forskellige forhold omkring
det foreløbige budget for 2021. Det giver
underskud pga. ferielovens ændring, som
betyder, at der skal indbetales knap 170.000,- kr.,
som udgør personalets feriepenge.
Godkendt budget bidrag 2021, afleveret
10.06.2020 kl.8:25
G.Kristinna orienterede om brug af taxa i
forbindelse med afslutning af minikonfirmander i
Sulsted. Det sidste hold minikonfirmander er nu i
gang i VKC.
Både Kristinna og Ane har her i nedlukningen
besøgt alle konfirmanderne med små
”kirkehilsner”
Ole rejste debatten om onlinegudstjenester, som i
coronatiden har haft mellem 20 og 200 visninger
på YouTube.
Ane nævnte påskekirkeløbet, hvor der blev taget
71 poser, hvad der viser, at mange børnefamilier
har benyttet sig af tilbuddet.
Ane nævnte også, at der er brug for hjælpere til
Lutherrollespillet for konfirmander den 1. oktober
2020.
5. Der skulle have været orienteringsmøde i
forbindelse med menighedsrådsvalget i maj. Det
blev pga. covid-19 udsat til 9. juni, men det blev
tilladt at udskyde det til august. Orienteringsmødet
i Sulsted sogn finder sted 12. august kl.19.00,
hvor det afholdes i forbindelse med
menighedsrådsmødet, som begynder kl. 17.00
6. Formanden anmodede om at overholde diverse
deadlines til kirkesiden.

