Formandens
initialer

Sulsted Sogns Menighedsråd

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i Sulsted sognegård onsdag d.13 februar 2019 kl.19.00.
Afbud:
Grethe Jensen på sygeorlov

1.

Underskrift af protokol fra mødet 09.01.19

Protokollen blev underskrevet uden
bemærkninger

2.

Orientering fra formanden

Invitation fra DSUK – medsendt
Invitation fra Rold Skov Ref. – medsendt
Nyhedsbrev fra juridisk afd. - medsendt

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse
(bilagsliste)

Iab.

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

A. Mona Lisa fortalte om afholdt
personalemøde. Der blev efterspurgt
adgang til salmedatabasen, hvor de nye
salmer kan høres. Det koster 1900kr for
adgang til op til 10 personer, 5 adgange
koster 1400kr. Mona undersøger hvor
mange der skal have adgang og
menighedsrådet godkendte abonnement.
Der er førstehjælpskursus den 21.marts
kl.16.00 i Sulsted sognegård - personalet
er tilmeldt og der er ledige pladser til
menighedsrådet.
Personalefest den 24.august kl.17.00 i
Sognegården for personale og
menighedsråd.
Personalekonsulenten kommer og oplyser
om den nye ferielov den 13.marts kl.10.00
til personalets kaffemøde.

B. Kulturudvalget

B. Kulturudvalget er godt i gang med at
planlægge nyt efterårsprogram. Udvalget
holder møde inden MR-møde i april.

C. Præstegårdsudvalget

C. Der har været syn i præsteboliger og
sognegård. Der er blevet indhentet tilbud på
det der skal udbedres. Og der har været
møde med hedeselskabet angående
træfælding.

D. Kirke og kirkegårdsudvalg

D. Møde den 29.januar hvor Elisabeth blev
opdateret omkring situationen omkring
kirkegårdsarbejdet. Næste skridt bliver at tage
fat på landskabsarkitekten.
Der er blevet snakket om hvordan man løser
de spidsbelastninger, der er på kirkegården.
Ole Bach Nielsen vil gerne tælle timer op i
løbet af 2019, for at kunne lave en bedre
vurdering af om der skal opnormeres på
kirkegården. Udover det, så er der forslag om
at bruge kirkesiden til at beskrive, hvad der
sker på kirkegården,f.eks mange begravelser.
Udvalget har undersøgt lydforhold i kirken og
det er på budget på 2020.
Kontrakten med spejderne skal fornyes.
Møde i Grøn Kirke udvalget - Elisabeth
foreslår et fast punkt på Menighedsrådsmøde
dagsordenen. Elisabeth foreslår at der
kommer et punkt på årsberetningen frem
over, der hedder Grøn Kirke. Hans begynder
at tænke på økologiske indkøb fremover.

E. Kirkeværge

E. Alterlysestagen er blevet lavet ved gørtler.

F. Kasserer

F. Kassereren har fået tilladelse til at flytte en
sum penge fra Nordjyske Bank. Kassereren
orienterede om foreløbigt estimat af
regnskabet 2018.

G. Præsterne

G. Ole Raakjærs kontorstol er gået i stykker,
der bliver indkøbt. Lars Jensen får omlagt sit
arbejde til Ajstrup sogn fra 1.marts. Lars har
været glad for tiden i Sulsted sogn.
Hanne Drejergaard Kjeldsen afslutter sit
vikariat den 1.marts og siger tak for tiden her.

5.

Indsættelse af Kristinna Brejner
- Arrangement d. 3. marts 2019
- Kontor m.m.

Kristinna ordineres den 25.februar kl.17.00 i
Buldolfi og indsættes i Sulsted kirke den
3.marts kl.14.00.
Der arbejdes på at finde en løsning på kontor
til Hans og det resterende personale. Der blev
bevilliget op til 50.000kr til etablering af
kontor. Der kom et forslag i forhold til at Hans
kan bruge Inges kontor mandag, tirsdag og
torsdag.
Arrangement efter indsættelsen i
sognegården aftales med Hans.

6.

Visionsdag 9. marts 2019

Forslag til program medsendt. Visionsdagen
blev flyttet til 11.3 kl.16.00 i Sulsted
Sognegård.

7.

Evt.

Næste møde: 13.marts 2019 i VKC. Mødet
starter kl. 17.00, med efterfølgende
årsberetningsmøde kl. 19.30 samme sted.

Stormøde den 27.februar - tilmelding til Ole
Dørum.
10.-12.maj er der årsmøde på Nyborg Strand.
Ole Dørum fortalte om arrangement den
9.april kl.9.30 i Gug kirke, hvor Jens Christian
Vant kommer og fortæller om stemmen og
dens brug.
Ole Dørum og Harry Brix fortalte om studietur
for menighedsrådet den 20.-22.juni - de
arbejder videre.

