Sulsted Sogns Menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Vestbjerg kirkecenter onsdag d. 11. dec. 2019 kl. 19.00.
Afbud:
1.
2.

Underskrift af protokol fra mødet 13.11.19
Orientering fra formanden

3.

Modtagne henvendelser til drøftelse

4.

Nyt fra udvalg
A. Kontaktpersonen

B. Kulturudvalget

C. Præstegårdsudvalget
- spejderhuset
- reno/udbygning af sognegården

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

E. Kirkeværge

F. Kasserer

G. Præsterne

5.

MR - møderække 2020

Formandens
initialer

ODJ

Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.
Formanden orienterede om den nye kalender og
hjemmeside, som dags dato (11.12.19) er trådt i
kraft.
Ansøgning fra Sulsted skole angående økonomisk
støtte til bustransport blev godkendt af
menighedsrådet, samme beløb som 2018.
A.
Graverne skal på grantur.
Vagn hjælper til ved julegudstjenesten kl.13.30.
Manfred Christensen hjælper til julegudstjeneste
kl.15.00. Ole Dørum Jensen hjælper til ved
julegudstjenesten kl.16.30 og agerer også
kirkesanger.
Mona mangler en MUS-samtale.
Mona har indkøbt bobler til nytårsgudstjenesten
den 1.januar.
Mona har indkøbt julegaver til Toftehaven og
Valmuehaven, som er afleveret og modtaget med
stor glæde.
B.
Sidste Åben Onsdag er afholdt og der var ikke
mange deltagere. Menighedsrådet besluttede, at
vi fremover dropper at afholde Åben Onsdag i
december pga mange andre arrangementer.
C.
Spejderne er ”fraflyttet” spejderhuset. Borde og
stole skrottes og der skal bestilles en
miljøscreening.
Thomas gav en status på hvor langt arkitekthuset
er i projekteringen. Ole Dørum laver et lille skriv,
der kan komme i avisen og på hjemmesiden.
D.
Kirke- og kirkegårdsudvalget holder møde
angående projekt kirkegården i januar måned.
Elisabeth fortalte angående energioptimering i
velfærdsbygningen og arbejder videre med
projektet.
E.
Vi skal have undersøgt sikringen af vores
gravsten – legatgravstederne er for egen regning.
Der bliver indkøbt en vægt, så vi kan trykprøve de
enkelte gravstene.
F.
Menighedsrådet har underskrevet en
databehandlingsaftale med Huset Venture.
Kasseren og Ole Raakjær har hævet penge til
julehjælp og de er blevet afleveret til dem i sognet
præsterne har vurderet havde brug for det.
Menighedsrådet kom til at snakke om
2.pinsedagsgudstjenesten og vores engagement i
den – Ane forfatter mail til de deltagende sogne.
G.
Ole Raakjær fortalte om sorggruppe som Ole og
Ane starter op i januar 2020 i Sulsted kirke.
Blev udfyldt og vedtaget.

6.

Evt.
Lukket møde:

1.
2.

Personaleforhold
Evt.
Næste møde: 8. januar 2020 kl. 19 i Sulsted
Sognegård.

Referent: Ane Sund Katborg

IAB

