Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 13. marts 2019 kl. 17.00.
Samme dag kl. 19.30 årsberetningsmøde samme sted.
Afbud:
Grethe Jensen på sygeorlov.
1.

Underskrift af protokol fra mødet 13.02.19.

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
(medsendt)

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udviklingsprojekt kirkeg. afsnit 1 og 3
E. Kirkeværge
F. Kasserer
Behandling/vedtagelse af regnskab 2018,
rundsendt af kassereren d. 26.feb.2019
Budgetsamråd 26. marts 2019 kl. 19.

Protokollen bliver underskrevet på næste
møde.
Den 26.marts er der forberedende
budgetsamråd i Vodskov sognegård.
Åbent for tilmelding til Årsmødet på Nyborg
Strand.
Kirketelt på Nibefestival – MR bevilliger
1000kr til kirketeltet.
Henvendelse fra Sulsted samråd angående
samarbejde ”rundt om Hammerbakker” – MR
ønsker ikke at deltage i dette samarbejde.
Henvendelse vedr. dagplejehold i VKC – MR
tager først stilling på næsten
menighedsrådsmøde.
FDF ansøgning om tilskud til lejrudstyr – MR
bevilliget ca 2000 kr til indkøb af udstyr.
MR snakkede om regulativ for
præstestillinger i Sulsted sogn, formand
sender svar tilbage til provsten.

A. Alle skal inviteres til begivenheder i
kalenderen.
Der har været forespørgsel fra
sognebåndsløsere om brug af kirkebil - MR
tager stilling senere.
Der har været forespørgsel angående
ophængning af kirkeklokke i Vestbjerg. MR
behandlede emnet og traf beslutning om at
ikke gøre yderligere.
Mona indkøber påskeæg til beboerne fra
Valmuehaven.
Aftalen med Sulsted-Tylstrup gruppen
angående matr. Nr. 1d Langelund er
forlænget 8 år.
B. Kristinna Brejner indtræder i
kulturudvalget. Der er møde forud for næste
MR-møde den 10.april kl.18.00.
C. IAB
D. Udviklingsprojektet på kirkegården
forsætter.
Der er ikke opbakning fra MR til et fast punkt
på dagsordenen.
E. Der er blevet ryddet op på loftet i VKC.
F. Kasserer har rundsendt regnskab 2018.
Godkendt Regnskab, afleveret d.11-03-2019
11:34.
Menighedsrådet beslutter at benytte det nye
udregningsskema til beregning af

G. Præsterne
5.

Evt.

Næste møde: 10. april 2019 kl. 19.00 i
Sulsted sognegård.

momsfradrag, idet det anses for det mest
korrekte i forhold til gældende praksis.
G. IAB
5. Sidste stiftsrådsmøde diskuterede de
bindende stiftsbidrag – den er uændret.
Rentesatsen – indlånsrenten sættes ned til
1,25% og udlånsrenten forbliver uændret –
1,50%.

