Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i VKC torsdag d. 8. august 2019 kl. 19.00.
Fraværende pga ferie: Elisabeth Kristoffersen, Ole Raakjær, Kristinna Brejner.
1.

Underskrift af protokol fra mødet 12. juni
2019

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
Intet

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
- renovering og tilbygning, sognegården
- drøftelse af ”spejderhusets” egnethed
som mødested for børn og unge.

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv. projekt kirkegården afsn.1
Bilag herom medsendt til gennemgang
mhp. beslutning. MC/ODJ
- ansvarsforsikring kirkegården

8.maj protokollen blev underskrevet uden
bemærkninger og protokollen fra 12.juni blev
underskrevet uden bemærkninger.
Magrethe Jensen udtræder af
menighedsrådet efter eget ønske.
Menighedsrådet siger tak for de mange år,
hvor hun har gjort en stor indsats både i
menighedsrådet og som frivillig. Teddy
Larsen har sagt ja til at indtræde som
medlem perioden ud.
Invitation til kursus i stiftet, tilmelding til Ole
Dørum.
Indkaldelse til budgetsamråd.
IAB

A.
Karin Bientz fratræder sin stilling som
kirkesanger pr.31.august 2019. Stillingen er
slået op.
Rengøring på Kristinnas kontor tager Hans
sig af og det kan gøres inden for de
eksisterende timer.
Gudstjeneste for de yngste starter op i august
uden kirkesanger.
Kirkekaffe kan ikke laves i
velfærdsbygningen.
Sang på Toftehaven den 15.august kl.14.15.
Personalemøde onsdag den 4.september i
Sulsted sognegård kl.10.00.
B.
Efterårsprogrammet er kommet godt i gang.
C.
Der er ikke sket mere i forhold til renovering
og tilbygning i sognegården – vi afventer
budgetsamrådet.
Manfred og Thomas har afholdt møde med
spejderne angående ”spejderhusets” fremtid
og om huset er egnet som mødested for børn
og unge. Menighedsrådet besluttede sig for
at der skal en konsulent ind og undersøge om
der er skimmelsvamp. Indtil da må spejderne
ikke bruge huset.
D.
Der har været afholdt møde sammen med
arkitekten og der er sendt materiale ud til
Menighedsrådet. Menighedsrådet tilsluttede
sig og den anbefalede skitse skal sendes til
Provsten.
Vores maskiner er forsikrede når de kører på
vores kirkegård. Menighedsrådet besluttede
at der skulle tegnes en forsikring på vores

E. Kirkeværge

F. Kasserer

G. Præsterne

5.

Persondataforordningen. Status. v/ANSK,
MLT og ODJ

6.

Drøftelse af MR`s indstilling til fortsat
engagement i Folkekirkens familiestøtte.
På dagsordenen ved budgetsamråd 28.08.19

7.

Nye retningslinier for udlån af sognegård
og VKC.

8.

Eventuelt
Næste møde: 11. september 2019 i Sulsted
sognegård
Referent: Ane Stoltze Katborg

maskiner, så de kan køre uden for kirkens
område.
E.
Døren til kapellet er blevet repareret.
Der har været en forespørgsel angående
flytning af en gravsten fra kirkegården til egen
jord. Manfred undersøger med stiftet om
familien må hente stenen.
F.
Menighedsrådet godkendte
halvårsregnskabet 2019.
Varmestyringssystemet – elforbruget har
været 10.000kr mindre i første halvår 2019
end tidligere.
Restancerne på kirkegården er blevet bragt i
orden. Der er to gravsteder der bliver nedlagt
på kirkegården.
Fremover fra 2020 skal vi selv betale vores IT
omkostninger direkte i stedet gennem
fællesfonden,.
G.
Abonnement på hjemmesiden skal fornyes
den 1.januar 2020, Menighedsrådet
besluttede at forny det.
Præsterne skal på septembers mødet have
kigget på visions udkastet!
5.
ANSK har oprettet privatlivspolitik på
hjemmesiden og har lavet
samtykkeerklæringer.
ODJ og MLT arbejder videre med formularer
til personale og frivillige.
6.
Notat herom udsendt til alle med
dagsordenen for MR mødet 12.06.19
Menighedsrådet vil gerne være solidariske
hvis vi oplever at andre i provstiet ønsker at
det fortsætter og ellers trækker vi os fra
samarbejdet.
7.
Udsendt til alle d. 16.06.19
8.
IAB

