Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Menighedsrådsmøde i Sulsted sognegård onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00.

1.

Underskrift af protokol fra mødet 12.02.20

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- projekt sognegården
- nedrivning spejderhuset

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv.projekt kirkegården afsnit 1.
- energioptimering velfærdsb.

Protokollen blev underskrevet uden
bemærkninger.
Kirketællinger. Bilag 1 – Formanden fortalte
om meget flotte tal i forhold til deltagelse ved
gudtjenester, andre arrangementer og
kirkelige handlinger i Sulsted sogn.
Formanden gennemgik indkommen post.
Henvendelse angående oprettelse af
legestue i Vestbjerg kirkecenter.
Henvendelse blev afvist grundet, at vi selv får
brug for Kirkecenteret pga ombygning i
Sognegården fra 1.marts til oktober 2020.

A.
Vores nye kirkesanger er begyndt.
Frivillighedsfesten blev afviklet med 43
deltagere den 29.februar.
Personalemøde afholdt den 3.marts 2020.
Der blev snakket angående nøgler og koder i
Vestbjerg Kirkecenter – der blev aftalt at der
kun er en kode og at vi skifter den hver halve
år. Manfred arbejder videre med det.
Ole Bach Nielsen er blevet valgt til
Arbejdsmiljørepræsentant for
personalegruppen.
B.
Kulturudvalget har et holdt et indledende
møde angående efterårets program. Der
bliver arbejdet videre i udvalget.
C.
Præstegårdsudvalget har været på
præstegårdssyn. Inge mangler en ny
kopimaskine – Ole Raakjær og Inge finder en
maskine sammen.
I Præsteboligen på Stråtaget skal gulvet
undersøges i stueplan. Arkitekterne
undersøger løsninger.
19.marts skal præstegårdsudvalget mødes
angående de indkomne tilbud i forhold til
projekt sognegården.
I forhold til nedrivning af spejderhuset mødes
præstegårdsudvalget og tager stilling til hvem
der skal rive det ned. MR gav
præstegårdsudvalget mandat til at træffe
beslutningen. Når vi har fået en pris på
nedrivning, søger formanden provstiets 6%
midler til finansiering.
Ole Raakjær har fået elektrikeren til at
installere en ny ringklokke i præstegården.
D.
Kirkegården afsnit 1 og 3 - Udvalget var
repræsenteret på temadag på Jetsmark
kirkegård.

E. Kirkeværge
F. Kasserer
- behandling/godkendelse regnskab 2019
- status omkring budget 2021
G. Præsterne

5.

Covid19 (Valg 2020 udgår)

6.

Eventuelt

Energioptimering i velfærdsbygningen - der
var en drøftelse og Menighedsrådet
besluttede at udføre denne energioptimering i
2020 og det bliver sat i gang.
E.
IAB
F.
Kassereren gennemgik regnskab 2019.
Godkendt regnskab 2019, afleveret d.10-032020 – 18:36
Budget samråd den 23.marts 2020.
Ane køber ny printer og sender regning til
Harry.
12 deltager i sorggruppen.
Stor tilslutning til fastelavnsgudstjeneste i
Vestbjerg kirkecenter.
Kristinna foreslog at vi gav en dåbshilsen til
dem vi døber – præsterne snakker om hvad
vi skal give til dåbsbørn og kommer med et
oplæg til næste møde.
5.
Menighedsrådet havde en drøftelse af
hvordan vi håndtere Coronavirus i Sulsted
sogn.
Morgenkaffe og morgensang er aflyst. Samt
en gudstjeneste den 18.marts kl.14.15 på
Toftegårdscenteret.
Menighedsrådet nedsætter en taskforce
bestående af Mona, Harry, Ole Dørum og
Ane og mødes i torsdag den kl.13.00 i
Sulsted sognegård.
6.
Vi udskyder punktet om liturgi til et senere
møde!

Næste møde: 15. april 2020 kl. 19 i VKC

Udenfor dagsordenen:

Dialog/debat om LITURGIEN i folkekirken. (ca. 1 time)
Oplæg ved præsterne.
Inspiration fra pjecerne ”Gudstjeneste, Nadveren og Dåben kort fortalt”

