Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00.
Afbud: Solvejg Dalgaard, Manfred Christensen

1.

Underskrift af protokol fra mødet 10.04.19

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- renoveringsprojekt af sognegården

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- alterlys i Sulsted kirke
- ansvarsforsikring (kirkegården)
- udv. projekt kirkegården afsn.1 og 3

E. Kirkeværge
F. Kasserer
- budget 2020
- gældsinddrivelse

1.
Protokollen blev underskrevet uden
bemærkninger
2.
KM - økonomifolder medsendt.(16 sider)
3.
Bilag 1.(2 sider)
Tvær kulturel kristen sommerlejr søgte
menighedsrådet om midler til sommerlejr –
MR gav afslag.
4.
A.
Kordegnen skal på kursus – pris godt 1000kr.
Stor glæde på Valmuehaven da de fik
påskeæg – tak til MR.
B.
Folder til efterårets arrangementer bliver gjort
færdigt snarest. Folderen bliver sendt rundt til
Menighedsrådet.
C.
Der er blevet startet op med træfældningen i
præstegårdshaven.
Tilbygning i Sognegården – der har været
besøg af arkitekterne og de har sendt et
udkast til menighedsrådet. Thomas og Ole
Dørum gennemgik tegningerne. MR
tilsluttede sig projektet og
præstegårdsudvalget arbejder videre med
projektet.
D.
Der bliver fremover brugt 100% ren stearinlys
i kirken – udvalget arbejder videre med
løsning.
Elisabeth har rettet henvendelse til
forsikringsenheden, men har ikke hørt fra
dem endnu. Der skal tegnes
ansvarsforsikring for maskinerne på
kirkegården.
I forhold til udvikling af kirkegården arbejdes
der på at kunne komme i gang på afsnit 1.
Alle de tommer gravstederne bliver plantet til
– og når de skal bruges, bliver planterne
taget op og sat et andet sted.
E. IAB
F.
Harry Brix gennemgik forslag til budget 2020.
Menighedsrådet har godkendt bidrag budget
2020, afleveret 06-05-2019 14:50.
Kvartalsrapporten for 1.kvartal 2019 blev
fremlagt og godkendt og underskrevet.
Menighedsrådet godkendte, at der bliver
sendt gældinddrivelse breve ud, med

G. Præsterne

5.

Udlån af lokaler v/MLT og OR.

6.

Behandling af notat fra Stormøde 27.02.19

7.

Behandling af notat/konklusioner fra
Visionsdagen.

8.

Behandling af oversigt om
Persondataforordningen.

9.

Eventuelt

Lukket møde:
Næste møde: 12, juni 2019 kl.19 i Sulsted
sognegård.
Referent: Ane Stoltze Katborg

underretning om, at der ved manglende
indbetaling kan tages beslutning om at
gravstedet blive sløjfet eller plantet til.
G.
Ole har fået godkendt sin PHD til forsvar den
29.maj kl.13.00 i folkekirkens hus – alle er
velkomne.
Ane undersøger med stiftet, om vi må
nedlægge fastnettelefonnummeret.
Ole bevilliges en ny telefon. Ane undersøger
hvad et nyt batteri koster.
Kristinna spurgte om MR og personale vil
være med til DHL-stafet.
5.
Mona Lisa Therkildsen og Ole Raakjær kom
med et oplæg – og arbejder videre med
oplægget, som kommer til at gælde fra den
1.oktober 2019.
6.
Bilag 2.(4 sider)
Der er indkaldt til formands- og kasserer
møde den 13.maj, hvor der skal tales om
omlægning af økonomi i provstiet i
forbindelse med andre projekter i provstiet.
MR debatterede emnet og vil ikke binde sig til
mere på provstiplan.
7.
Notat fra dette er tidligere rundsendt til alle.
Hver især bedes gøre sig tanker omkring
hvordan vi kommer videre med
tankerne/Idéerne nedfældet i notatet. Ole
Dørum forslog, at der nedsættes et
underudvalg til videre arbejde. Ole Raakjær
foreslår en flerårsplan og også en snak om
hvor meget mere vi kan sætte i gang.
Kristinna foreslog PREP kurser i sognet. Ole
Raakjær, Kristinna Brejner og Ane Stoltze
Katborg kommer med et oplæg til
Menighedsrådet til august mødet.
Bilag 3. (2 sider)
8. MR gennemgik og behandlede forhold
omkring persondataforordningen.
9.
Der er blevet afholdt
forventningsafstemningssamtale mellem
provsten, Kristinna Brejner, Ole Dørum og
Mona Lisa Therkildsen.

