Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 19.00.
Afbud:
1.

Underskrift af protokol fra mødet 11.09.19

Protokol fra 11. sept. er underskrevet.

2.

Orientering fra formanden

2. Samtykkeerklæringer der er underskrevet på
sidste møde er nu i den aflåste boks på kirkekontoret.
Fra det årlige landemode og biskoppens ord.
26. marts 2020. Næste storprovsti-møde afholdes
i kirkens hus i NRSB.
Biskoppen, inviterer til gudstjeneste som DR skal
sende nytårsaften. Tirsdag 26. nov. 18.30 med
tilmelding. Kom meget festklædt.

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

Vedr. donation til juleudsmykning til Vestbjerg.
Medsendt. Der er tale om et éngangs-beløb. Der
er flertal for at donere 5000,Vedr. skattejæger. Medsendt. Formanden
kontakter forpagteren af jorden med henblik på
det videre forløb. Han får lov til at gå rundt på
marken efter aftale med lejeren af jorden.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

En kvinde fra Kræftens bekæmpelse, får ikke lov
til at benytte sognegården i Sulsted til en
indsamling pga. ombygning. OR kontakter
kvinden.
4.
A
Ang kirkekaffe. Der besluttes at lave en frivilligordning. Mona vil tage sig af logistik og indkøb af
det nødvendige.
Der skal købes 50 nye salmebøger ”100 salmer”
til kirken. Ane vil stå for indkøb.
Mona vil forhandle videre med Hans ang. timer til
muligt kommende arrangement Fredagskaffe.
D.29.2. 2020 er det planen at holde fest for de
frivillige og personale.

B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- status vedr. spejderhuset
- projekt reno/udbygning sognegården

Mona er begyndt at indkalde til MUS.
B
Solvej fastsætter datoer for 2020 for
kirkehøjskole, Forårscafe og sogneudflugt.
C
MR godkendte at præstegårdsudvalget arbejder
videre med en tilrettet kontrakt med arkitekterne til
tilbygningen af Sulsted Sognegård.
Spejderne har fået af vide at huset ikke kan
bruges, bl.a. pga. skimmelsvamp, og MR vil ikke

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

E. Kirkeværge

bruge det nødvendige beløb på istandsættelse,
pga. husets stand.
Thomas aftaler møde med spejderne.
D
Har været på inspirations-udflugt til kirkegårde i
Hjallerup, Vester Hassing og Hals omkring det at
være Grøn kirke samt omlægning af
kirkegård/gravsteder. Elisabeth orienterede.
I det oprindelige forslag omkring varmestyring er
der ikke indeholdt noget om velfærdsbygningen.
… Dette vil kirkegårdsudvalget arbejde videre
med.
E
Den. 10.10. påbegyndes renovering af
kvadremuren ved kirken.
Der er købt håndholdt mikrofon i sognegården i
Sulsted.
Grandækningssæson er begyndt.

F. Kasserer
- revisionsprotokol for 2018
- budget 2020

G. Præsterne

MR bekoster en ny rude i Vestbjerg kirkecenter.
Moderen til skoledrengen får den gode nyhed.
F
Revisions-protokollatet for 2018, blev gennemgået
og underskrevet.
Protokollatet opbevares hos MR’s valgte kasserer.
Godkendt endelig budget 2020, afleveret
09-10-2019. kl. 8:58
G
Beløbet fra høstgudstjenesten går til KFUK
sociale arbejde- projekt Reden.
4. maj 2020 vil der blive arrangeret en Alsang
aften sammen med organisten Lilian.
Minikonfirmand hold 3A fra Vestbjerg er startet.

5.

Evt.
Næste møde: 13. november 2019 i Sulsted
sognegård.

Referent: Kristina K. Brejner

13. nov er næste MR møde i Sulsted Sognegård
kl. 19. Der vil være valg til diverse poster i MR.

