Sulsted Sogns Menighedsråd

Formandens
initialer

ODJ

Referat af menighedsrådsmøde i Sulsted Sognegård onsdag d. 13. november 2019 kl. 19.00.
Afbud: Elisabeth
1.

Underskrift af protokol fra mødet d. 9.10.19

Protokollen blev underskrevet uden kommentarer

2.

Valg jf. § 8 og 9 i lov om MR, til posterne:

Ole Dørum blev foreslået som formand med syv
stemmer. Der var en blank stemme. Ole Dørum
blev valgt som formand.









Formand
Næstformand
Kirkeværge
Kasserer
Kontaktperson
Byggesagkyndig
Underskriftsberettigede

Solvejg Dalgaard blev foreslået som næstformand
med 7 stemmer. Der en 1 blank stemme. Solvejg
Dalgaard blev valgt som næstformand.
Carl Manfred Konrad Christensen blev valgt som
kirkeværge.
Harry Brix blev valgt som kasserer.
Mona Lisa Therkildsen blev valgt som
kontaktperson.
Jens Christian Svendsen blev valgt som
byggesagkyndig.

3.

Orientering fra formanden

Som underskriftberettiget blev valgt Ole Dørum og
Harry Brix.
På den digitale arbejdsplads ligger en omfattende
årsrapport fra Folkekirkens Skoletjeneste, som
kan læses.
Menighedsrådet har modtaget en tak for bidraget
på kr. 5000,- til juleudsmykningen i Vestbjerg.
Formanden mindede om invitationen til
informations- og samtalemøder i stiftet.
21. november i Brønderslev kirke og 28.
november i Skalborg kirke, begge gange kl. 19.00.

4.

Modtagne henvendelser til drøftelse

5.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget
C. Præstegårdsudvalget
- spejderhuset
- projekt reno/udbygning af sognegården

Formanden har d.d. rundsendt provstikalenderen
for det kommende år med en markering af vigtige
møder.
MR besluttede, at give sognepræst Henrik B.
Rasmussen, Nr. Uttrup tilladelse til at låne VKC til
et pilgrimsarrangement lørdag den 4. april 2020,
kl. 9.00-17.00
Kristinna låser op og i for arrangementet

A. Der nu afholdt 4 MUS-samtaler.
Der har været møde i frivillighedsudvalget og
aftalt fest for frivillige, personale og menighedsråd
med ægtefæller 29.02.2020. Der nu aftalt
fredagskaffe 10 x årligt. Frivillige inviteres af
præsterne til at hjælpe til. I den forbindelse
besluttede MR at udvide husvært Hans Nielsens
stilling med 3½ time månedligt.
Der indkøbes julegaver til beboerne på
Valmuehaven og Toftehaven.
B. Solvejg Dalgaard orienterede om planen for 1.
halvår af 2020 og uddelte pjecen.
C. Thomas Riskjær har nu bedt spejderne om at
tømme huset og aflæse vand, varme og el, så det
kan lukkes ned. Der skal laves en miljøscreening

før nedrivning kan påbegyndes. Her kan evt.
firmaet DMR bruges. Der skal også søges en
nedrivningstilladelse fra kommunen, samt en
tilladelse fra provstiet.
Der er nu aftalt snerydning i den kommende vinter
med Jan Østerby.

D. Kirke og kirkegårdsudvalg
- udv.projekt kirkegården afsn.1 og 3
E. Kirkeværge
F. Kasserer

G. Præsterne

6.

Udskiftning af Church-desk med DKM.
ANSK/HB/ODJ

7.

Valg til MR i 2020. Kort indledende orientering
ved formanden for valgudvalget.

8.

Evt.

Næste møde: 11. december 2019 i VKC

Referent: Ole Raakjær

Vedr. projekt renovering/udbygning af
sognegården har Aalborg Stift 15.10.2019
anbefalet, at rådgivningsaftalen underskrives, og
den blev underskrevet 7.11.2019. Projektet er
ligeledes godkendt af provstiudvalget, så det kan
sættes i gang i overensstemmelse med
tidsplanen.
D. Manfred Christensen orienterede om projektet.
E. Manfred Christensen orienterede om
grandækningen, som skrider planmæssigt frem.
F. Kvartalsrapporten fra 3. kvartal blev
gennemgået af kasser Harry Brix og godkendt af
menighedsrådet.
G. Modtaget fin kniplet serviet fra Susanne
Mørkøre til at lægge over kalken i Sulsted kirke.
Mht. julehjælp aftales beløbet nærmere mellem
præsterne og kasseren.
Kristinna orienterede om udflugt med
konfirmanderne med besøg hos Korshæren i
Aalborg, Budolfi kirke og Hospice Vangen.
Der går godt med ”Hånd-i-hånd”- gudstjenesterne.
Børnehaven Myretuen har nu bedt om
julegudstjeneste.
Churchdesk er opsagt pr. 30. oktober, hvad der
betyder at det udløber pr.31.december. Der er nu
tegnet abonnement med DKM, hvad der betyder
en besparelse på 7000 kr.
Formanden for valgudvalget Harry Brix
orienterede om, at der skal være orienterede
møde den 12. maj 2020. Den 15. september skal
der være ”valgforsamling”, som munder ud i, at
man kan lave en liste. Hvis der senere kommer
lister ind, og der skal være kampvalg, finder dette
sted 17. november.
I.a.b.

