Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i VKC onsdag d. 12. februar 2020 kl. 19.00.
Afbud: Ane Katborg

1.

Underskrift af protokol fra mødet 08.01.20

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
Bilag medsendt dagsordenen.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen
B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- projekt sognegården 2020
- spejderhuset

D. Kirke og kirkegårdsudvalget
- udv. projekt kirkegården afsnit 1
- energioptimering velfærdsbygningen

E. Kirkeværge

Protokollen blev underskrevet uden
kommentarer
Formanden orienterede om diverse
meddelelser m.v.
Indbydelse til stormøde 26/3 vedr.
”Medejerskab i menigheden” i Kirkens Hus i
Nørresundby. Husk evt. tilmelding til Ole
Dørum senest 10. marts
-Henvendelse fra en kommunal dagplejer
vedr. lån af Vestbjerg Kirkecenter på
mandage. Dette gav MR tilladelse til.
-Anmodning om økonomisk støttet til
Kirketeltet på Nibe-festival 2020. MR
bevilgede 1000 kr. til formålet.

A. Personalemøde 4. marts i Sognegården.
Der forventes ansat en ny kirkesanger.
B. Vi er nu i gang med forårets program med
god tilslutning til kirkehøjskolen i går, tirsdag
den 12. februar. Kulturudvalgsmøde onsdag
en 11. marts kl. 18.00
C. Vedr. projekt sognegården
Der er nu udsendt materiale til de 3 udvalgte
entreprenører. Det forventes at afholde
licitation midt i marts måned, så byggeriet kan
igangsættes 1. april. Der er ansøgt om
byggetilladelse.
Der skal i forbindelse med ombygningen
laves udsugning fra køkkenet i sognegården.
Vedr. spejderhuset
MR bevilgede penge til evt. betaling af
arkitekt til udfyldelse af ansøgning til Aalborg
kommune om tilladelse til nedrivning.
Der indsendes en ansøgning til provstiet om
tilladelse til nedrivning.
D. Vedr. udviklingsprojekt på kirkegården.
I foråret går graver Ole Bach Nielsen i gang
med at lave en prøve på belægning på stier.
Derud anlægges et prøvegravsted
Der laves et luftfoto af kirkegården til brug for
orientering om projektet. Dette omtales
ligeledes på kirkesiden.
Vedr. energioptimering i
velfærdsbygningen
Udvalget foreslå, at man går i gang med det
forslag, der er kommet fra PROENERGI.
Forslaget sættes på næste MR-mødes
dagsorden.
E. Manfred Christensen orienterede om
diverse sager.
I forbindelse med budget 2021 kan det
overvejes om kirken skal kalkes indvendig.

F. Kasserer

G. Præsterne

5.

Evt.

Lukket møde:
1.

Personaleforhold

2.

Evt.

Næste møde: 11. marts 2020 i Sulsted
sognegård.

Referent: Ole Raakjær

F. Harry Brix orienterede om, at regnskabet
for 2019 skal behandles på næste MR-møde.
10. marts er der fælles budgetmøde for de 4
Aalborgprovstier. Budgetsamråd den 23.
marts i Horsens sognegård.
OR orienterede om start af sorggruppe i
Sulsted sogn. Der er 11 deltagere.
Morgensang i Vestbjerg Kirkecenter 7. marts
havde 14 deltagere.
KKB fortalte om tur med minikonfirmanderne
til Sulsted kirke 11. februar og arrangement
med Globale fortællere for konfirmanderne fra
Sulsted og Ajstrup.
KKB bad om hjælp til at finde en frivillig til at
hjælpe til med minikonfirmanderne.
Harry Brix orienterede om arrangementer i
forbindelse med MR-valget i november.
Manfred Christensen takkede for
opmærksomheden i forbindelse med hans og
Kirstens diamantbryllup.
MC undersøger, hvad det koster at indkøbe
mikrofon til kirkesanger i Sulsted kirke.
Menighedsrådet besluttede at sætte punktet
liturgi på næste menighedsrådsmøde.

