Sulsted Sogns Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 9. januar 2019 kl. 19.00.
Afbud: Elisabeth Kristoffersen og Lars Jensen.
Grethe Jensen på sygeorlov. Teddy Larsen deltager i hendes sted indtil videre.

Formandens
initialer

ODJ

1.

Underskrift af protokol fra mødet 12.12.18

Protokollen blev underskrevet uden kommentarer.

2.

Orientering fra formanden

Indbydelser til ”Himmelske dage på heden” og
invitation til besøg i Folkekirkens Hus er udsendt.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i
Aalborgprovstiernes Menighedspleje, mandag den
28. januar kl. 19 i Skalborg Kirke. Indbydelse til
distriktsforeningens årsmøde den 31.januar

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
(bilagsliste)

Intet at bemærke.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv. projekt kirkegården afsn.1 og 3
- indkaldelse af ekstrahjælp ved særlige
spidsbelastninger

E. Kirkeværge
F. Kasserer
- mobilepay ordning

G. Præsterne
5.

Evt.

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.

Næste møde: 13. februar 2019 kl.19 i
Sulsted sognegård

Referent Ole Raakjær

A. Mona Lisa Therkildsen har undersøgt, at et
førstehjælpskursus koster kr. 5.150 kr.
MR vedtog at tilbyde personalet et sådant kursus
til det kommende personalemøde den 6. februar.
B. Kulturudvalget er begyndt at overveje indholdet
i efterårets arrangementer. Der arbejdes videre.
C. Intet at bemærke.
D. Vedr. udviklingsprojektet på kirkegården
indkaldes medlemmerne til møde med Grøn Kirke
den 29. januar. Manfred Christensen orienterede
om arbejdet med at nedlægge gravsteder.
Vedr. indkaldelse af ekstrahjælp ved særlige
spidsbelastninger går kirke/kirkegårdsvalget samt
kontaktperson i gang med en undersøgelse med
henblik på evt. opnormering eller mulighed for at
trække på ekstra ressourcer.
Det undersøges endvidere lydforholdene i Sulsted
kirke med henblik på evt. installering af et ekstra
sæt højttalere.
E. Intet at bemærke.
F. Budget 2020 skal være afleveret til kassereren
senest 24. februar. Budgettet på MR-møde den
13. marts.
Samråd i provstiet 26. marts.
Det er nu muligt at bruge Mobile Pay i sognet.
Dette sættes i gang i februar, når den nye
kirkeside kommer.
G. Præsterne fik bevilget en kappe til brug ved
begravelse på kirkegården.
5. Vestbjerg kirkecenter er lukket i uge 8 pga.
maling.

