Sulsted Sogns Menighedsråd

Formandens
initialer

ODJ

Referat af Menighedsrådsmøde i Sulsted sognegård onsdag den 8. januar 2020 kl.19.00.
Afbud: Kristinna Brejner Korsbæk
1.

Underskrift af protokol fra mødet
11.12.2019

Protokollen blev underskrevet uden
kommentarer.

2.

Orientering fra formanden

Formanden orienterede om diverse sager.

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

Der udbydes kursus indenfor arbejdsmiljø til
menighedsrådsmedlemmer og kirkens
personale i Hals sognegård.
Henvendelse fra Sulsted Borgerforening vedr.
lån af sognegården til fællesspisning 4/3,
7/10 og 11/11 kl.17-21. MR giver tilladelse
hertil.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
- projekt sognegården 2020
- spejderhuset

D. Kirke og kirkegårdsudvalget
- udv.projekt kirkegården afsn.1
- energioptimering velfærdsbygningen
E. Kirkeværge
F. Kasserer
G. Præsterne

5.

Folkekirkens liturgi.

6.

Eventuelt

A. Graverne deltager i mødet vedr. ”mere
natur på kirkegården”, som afholdes i Sulsted
sognegård den 27. januar. Den 28. januar
forsætter mødet, men det afholdes et andet
sted.
Udsendt indbydelse til frivillig- og
personalefest den 29. februar i Sulsted
Sognegård.
B. Intet at bemærke
C. Thomas Riskjær redegjorde for arbejdet
med spejderhuset - specifikt opgørelsen vedr.
forbrug af strøm.
Vedr. projekt sognegården har arkitekterne
nu grønt lys til at gå i gang med at lave
udbuddet og sende det til 3 firmaer.
D. Indkaldt til møde 21. januar, hvor der skal
arbejdes konkret med udformningen af
kirkegården og følges op vedr.
varmestyringen i kirken
E. Intet at bemærke
F. Harry Brix redegjorde for vores
økonomiske situation.
G. I forbindelse med ansættelse af
kirkesanger fremhævede Ole, at Lillian bør
være med i ansættelsesudvalget. Dette
tilsluttede menighedsrådet sig.
På præsternes vegne foreslog Ane, at 2.
juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag fremover
holdes gudstjenester på Toftehaven. Der kan
inddrages frivillige. Vi deltager med
rundstykker m.m. Dette tilsluttede
menighedsrådet sig.
5. MR besluttede at tage udgangspunkt i en
redegørelse for og en diskussion af den
liturgi, vi pt. bruger i Sulsted sogn. Dette
sættes der 1 time af til på MR-mødet i
februar. Præsterne kommer med et oplæg.
6. Teddy Larsen bemærkede, at risene, der
hænger ud over parkeringspladsen ved
Sulsted kirke, bør beskæres.

Mona Lisa Therkildsen og Ole Dørum Jensen
står for indsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling den 8. marts i
Sulsted Sognegård kl. 11.30. Det
forudsætter, at det er obligatorisk for Sulsted
Konfirmanderne at deltage
30. januar er der møde i distriktsforeningen.

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.

Næste møde: 12. februar 2020 kl. 19 i VKC

Referent Ole Raakjær

