Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 9. september 2020 kl. 19.00.
Afbud: Ole Raakjær
1.

Underskrift af protokol fra mødet 12.08.20

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen
- Arbejdssituationen som følge COVID-19

B. Kulturudvalget
- Fælles arrangement med Sulsted, og
Vestbjerg samråd d. 22.10.20.

C. Præstegårdsudvalget
- Status byggeprojekt sognegården.
- Status nedrivning af telefonhuset.

D. Kirke- og kirkegårdsudvalg
- Status/fremdrift udviklingsprojekt på
kirkegården.
- Udvendig kalkning af kirken.

1. Referatet underskrevet uden
bemærkninger
2. Formanden orienterede om indkomne
henvendelser.
Den 5.oktober har Danske lægers
vaccinationsservice fået lov at låne VKC.
Læsehestene har lånt VKC den 30.9 og den
28.10.
100 års jubilæum i Landsforeningen er aflyst
grundet COVID19.
Stiftmenighedsrådstævne er udskudt til maj
2022.
Der er ikke kommet nye retningslinjer i
forhold til hvor mange vi må være i vores
lokaler i sognet.
Kirkehøjskolen i oktober og november er
flyttet til VKC pga antal tilmeldte som
overstiger kapacitet i sognegården.
DSUK har henvendt sig angående donation
til sognebørn i udlandet grundet større
udgifter grundet Corona. Menighedsrådet
valgte at ikke give yderligere bidrag end de
giver pt.

A. Folkekirkens arbejdsmiljø rådgivning
kommer på besøg i personalegruppen den
24.november kl.10.
Mona er gået i gang med planlægge MUS
samtaler og afholder resten inden december
20.
B. Solvejg har indkaldt til kulturudvalgsmøde
den 14.oktober kl.18.00 for at planlægge
programmet for forår 2021.
Snak om samarbejdet med Sulsted og
Vestbjerg samråd omkring aften 22.oktober,
der skal planlægges hvor det kan være.
Åben Onsdag den 7.oktober flyttes til
Vestbjerg kirkecenter.
C. Forpagtningsaftalen på præstegårdsjorden
udløber og forpagteren ønsker ikke at
fortsætte forpagtningen. Der skal forhandles
en ny forpagtningsaftale – jorden skal sættes
i udbud. Udvalget arbejder videre med dette.
Arbejdet med nedrivningen af spejderhuset
er afsluttet tilfredsstillende.
Thomas foreslår at der i foråret 2021 bliver
lagt en plan for grunden omkring det gamle
spejderhus.
Aflevering på sognegården kommer til at ske
i uge 39.
Udvalget indkøber møbler og gardiner til
mødelokalet, overslag sendes til Harry.
D. Der bliver kigget på om gravstenene i
Lapidariet skal fredes.
Der arbejdes videre med udviklingsprojektet
på kirkegården. Ole graver er i gang med at

E. Kirkeværge
F. Kasserer
- Rapportering fra budgetsamråd 26.08.20
og offentligt budgetmøde 01.09.20

G. Præsterne

5.

Valgforsamling 15.09.20 kl. 19 i VKC

5A. Hjælp til berørte familier på Svalegangen

6.

Evt.

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.
Næste møde: 14. oktober 2020 i Sulsted
sognegård.

Referent: AneSund Katborg

få lavet tavler, hvor der bliver beskrevet hvad
der sker på kirkegården.
Kirken skal kalkes både udvendig og
indvendig. Den udvendige kalkning skulle
være færdig i denne uge. (Uge 37). I forhold
til kalkning indvendig afventer udvalget at
høre fra nationalmuseet.
E.
IAB
F.
Den 24.august var der det årlige
budgetudvalgsmøde med Aalborg kommune.
Udskrivningsgrundlaget er stadig i vækst og
derfor får vi som udgangspunkt flere penge
end sidste år. I Aalborg nordre provsti er der
en pæn stigning. I Sulsted sogn stiger vi med
40.000kr. Vi får i stedet et overskud på
20.000 end de ca.19.000 kr i underskud vi
havde budgetteret med.
Menighedsrådet bevilliget 4000kr til KFUKs
sociale arbejde.
Harry er ved at forhandle med nyt firma
angående måtteudskiftning i Sulsted sogn.
Menighedsrådet giver Harry tilladelse til at
forhandle ny kontrakt hjem.
G.
Ane har med hjælp fra
menighedsrådsmedlemmer hentet mellem
50-60 gaver ind til tombola i forbindelse med
Høstgudstjeneste den 20.september kl.10.30
i Vestbjerg kirkecenter.
Der bliver serveret champagne og
kransekage til høstgudstjenesten den
13.september i Sulsted kirke. Og der bliver
uddelt frøpose med bibelvers.
5. Harry gennemgik hvordan aftenen kommer
til at forløbe den 15.9.20.
5A. Pengene der bliver samlet ind i
forbindelse med Tombolaen den
20.september bliver brugt til de ramte familier
fra Svalegangen.
6. Menighedsrådet låner ikke lokaler til
servering af kaffe i forbindelse med
begravelse, da vi støtter den lokale kro.
Beslutningen er truffet for mange år siden og
den holder det nuværende menighedsråd
fast i.

