Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i Sulsted sognegård onsdag d. 10. april 2019 kl.19.00.
Afbud: Harry Brix, Ane Katborg, Kristinna Korsbæk Brejner

1.

Underskrift af protokol fra møderne
13.02.19 og 13.03.19

1.Protokollerne blev underskrevet uden
kommentarer.

2.

Orientering fra formanden

2.Formanden orienterede om diverse ting

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

3.Der afholdes møde om
forventningsafstemning ift. Kristinna Korsbæk
Brejner, hvor formanden og kontaktpersonen
deltager sammen med provsten.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

A.Intet at bemærke

B. Kulturudvalget

B.Kulturudvalget har haft planlægningsmøde
vedr. næste sæson.

C. Præstegårdsudvalget

C.Træfældning i præstegårdshaven begynder
23. april.
Thomas Riskjær har deltaget i et møde i
”Beboerforeningen Stråtaget”, hvor det blev
vedtaget, at kontingentet er uændret.
D.Der skal afholdes møde med arkitekten
med henblik på opstart af arbejdet på
kirkegården.
Elisabeth Kristoffersen har undersøgt, at det
årligt koster 125.000 kr. at have 1 side i
Skagen avis pr. uge. Noget lignende i
Vodskov Avis ville koste ca. 160.000 kr. Det
behandles videre i forbindelse med den
senere visionssnak.
E.Intet at bemærke.

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv. projekt kirkegården afsn.1 og 3

E. Kirkeværge
F. Kasserer
- Budgetsamråd 26.03.19 v/ODJ
G. Præsterne

5.

Diskussion om udlån af lokaler.

6.

Drøftelse af evt. renovering/udbygning af
Sulsted sognegård.

F.Formanden redegjorde grundigt fra
budgetsamrådsmødet.
Der arbejdes med budgettet for 2020, hvor
alle indkomne ønsker er imødekommet.
G.OR fremlagde en plan for kirkens rolle i
forbindelser med katastrofer til godkendelse
af menighedsrådet. Denne plan lægges på
hjemmesiden.
OR fremlagde ønske om, at der bruges
rigtige stearinlys på altret i Sulsted kirke.
Dette diskuteres af Grøn-kirke-udvalget, der
arbejder med en løsning som alternativ til de
nuværende plastikolielamper. Dette
fremlægges på næste MR-møde.
5. På næste MR-møde fremlægges forslag til
nye regler for udlån af kirkens lokaler. MLT
og OR laver et forslag til diskussion.
6. Formanden og MC fremlagde det
uforpligtende forslag fra arkitekterne til
renovering af sognegården. Dette blev
diskuteret. Præstegårdsudvalget arbejder

7.

Evt.

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.

Næste møde: 8. maj 2019 kl. 19 i VKC

videre med forslaget i samarbejde med
arkitekterne.
Intet at bemærke

