Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i Sulsted sognegård onsdag d. 12. juni 2019 kl. 19.00.
1.

Underskrift af protokol fra mødet 08.05.19

2.

Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

Protokollen blev underskrevet uden
kommentarer
Tak til menighedsrådet fra Ole Rysgaard
Madsen for blomsterhilsenen i anledning af
hans 25 års jubilæum.
Formanden orienterede
 fra det fælles formands- og
kassermødet
 om at menighedsrådet nu kan få pixiudgaver m.m. af rapporterne fra de
arbejdsudvalg, der blev nedsat i 2016
for at kigge på folkekirkens
gudstjenesteliturgi, dåb og nadver
 om de lån, de forskellige sogne har i
stiftsmidlerne
Intet at bemærke








B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- renovering og tilbygning, sognegården

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

Orienterede om øget forbrug af
kirkesanger til nye gudstjenesteformer
i sognet.
Skal der laves kirkekaffe til
gudstjenesterne kræver det forskellige
tiltag, som blev diskuteret. Der
arbejdes videre med det.
Når præsterne afholder bisættelser i
kapellerne i Aalborg skal antal
deltagere fremover registreres i
Sulsted sogn.
Fremlagde forslag fra pensioneret
overlærer Iver Villadsen om placering
af model af Københavnerbåden, som
er bygget af Thorkild Petersen, Niels
Anesensvej, til udstilling i Sulsted
kirke. Menighedsrådet mente ikke, at
det ville passe ind her.

Fremover vil Hans Nielsen booke alle
sognearrangementer i
kalenderen/hjemmeside.
Der har været afholdt møde med arkitekterne
om kommentarerne fra sidste
menighedsrådsmøde. Her blev blandt andet
diskuteret lysindfald i det nye møderum og
antallet af toiletter. På den baggrund er der
nu udarbejdet et projekt og en
totalentreprisekontrakt, som har været
udsendt til menighedsrådet til godkendelse.
Det er herefter videresendt til provstiet til
behandling.
Der er nu ryddet op i præstegårdshaven og
fældet mange træer. Dette giver et godt
udsyn og mere lys i haven.
Elisabeth orienterede om projektet på
kirkegården.

E. Kirkeværge

F. Kasserer

G. Præsterne

5.

Udlån af lokaler v/MLT og OR

6.

Udestående spørgsmål omkring
persondataforordningen.

7.

Evt.

Næste møde: 14. august 2019 kl. 19 i VKC

GOD SOMMER !

Vedr. ansvarsforsikring afventes der svar fra
ERFA-gruppen.
Menighedsrådet besluttede at forny reklamen
på Sulsted Sportsplads med følgende tekst:
Målet er klart
Hvorfor stå op til fodbold om søndagen, når
der er siddepladser i kirken?
Der er nu udsendt rykkere for manglende
indbetaling for begravelse/bisættelser og for
vedligeholdelse af gravsteder, hvad der
betyder, at der nu kun er 8 restancer.
Der har nu været afholdt dels fælles
budgetmøde 7. juni for alle provstierne og
møde i provstiudvalget.
Tak til menighedsrådet fra Ole Raakjær for
buket fra menighedsrådet til ph.d-forsvar.
Menighedsrådet havde en længere snak om
friluftsgudstjenesten 2. pinsedag
Kristinna orienterede om
småbørnsgudstjenester og brug af personale
hertil. Kristinna luftede også en ide om at lave
familie-gospel.
ASK har undersøgt, at vi gerne må nedlægge
præsternes fastnettelefonerne, hvorfor
menighedsrådet besluttede at nedlægge
disse pr. 1. januar 2020.
MLT og OR fremlagde 2 forslag. Udgave nr. 2
blev med mindre ændringer vedtaget. Det
endelige forslag udsendes til MR.
ASK orienterede om svar fra stiftet, og hvor
man kan finde diverse skabeloner. Der skal
laves en meddelelse på hjemmesiden vedr.
behandling af persondata.
Teddy Larsen orienterede om
generalforsamlingen i Langelund vandværk.

