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$lfl,eniiEhedsrådsrnøde onsdag den ?3. oktober 2019 kl. 19:00 i sognehuset

-t'fistecle:

Morten Jødal, Jette Krogh Pedersen, lb LunrCgren, Dorthe Kaasgaard Jensen, Jens
Enggaard, Helge Maagaard, Niels Peter Jakobsen, Ettie Jødal
fifavæ,rende: Leo Nøhr Jespersen, Frede Gundersen
Katfearnsvarlig: Dorthe Kaasgaard

[}A&SORDEN:

REFERAT:

'tr.

Ve,lkomst

o

Mortrln og Dorthe

t.

Øhlonomi

o

Budgletsamrådet forløb godt. Vores ønsker er imødekommet.
Mødre med provsten om unrderskud iforbindelse
med gravorbygningen og overskud iforbindelse
med renoveringen af Sønderup kirke. Underskutddet hiar vi lået lov at tage af vores likvide kapital.

et.

CIrientering orn budget-

sarmråd

.

b. [t/løde metl Xrrotrnten

:3,

Kirkegårdsplan for $uldruP
(lrrdledende drøft else)

lla

o

Udsættes.

.

"Videler"

.{. Forslag til ændret kontorindretning i sognr*huset (bilag)

e VImå gerne sætte stole ind på depotet indtil viskal

§, Store salmebøger til Suldrup kirke

o

Tyverialarm i sognehuset opfølgning

t$.

'fl.

Automatlås i SuldruP kirke -

indrette dot anderledes. Brugerne skal drøfte det.
Helge Indkalder.

Helge
Helge
lnger Marie
Katrine

Der er for få. Vi beslutter at indkøbe 10.
Helge

.

Opsiges når nuværende abonnementsperiode udløber.

Leo

Etableres
tb

ctpfølgning
l$, Nyt

Ansvarlig:

fra udvalg<lne;

.

Se referatot

b. Præstegårclsudvalg

o

lntet

c. $ognehusudvalg

r

lntet

a. hktivitets- & Bladudvalg
(neferat veclhæftet)

!}, Sognepræsten har ordet

Guds(ieneste nytårsaften hliver i Sønderup.
Gr'øn gudstjeneste er kommet i ugeavisen.
På fredag er der konfirmandaften med film og
pizza.
Helge

www. sonderupsuld rupkir|te.dk
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10. Nyt fra medarbejderne

o

.
.
o
11. Siden sidst:

.
.

o

.

Der e,r problemer med at få viskestykker, klude og
tæpper vasket. Kymi rens spørges - inklusiv transport.
Der nrangler en væghængt pusleplads i dåbsrummet og et opbevaringsskarb.
Legehjørnet i Suldrup kirk.e skal lukkes noget af af
hensyn til lydene. Evt. akrylplade ind mod kirkerummet.
Der ønskes lys og et arber.idsbord til at vippe ned til
grandækning i arbejdsrunlmet .

Vi har fået svar fra Nationalmuseet. Nu vil de se på
vores ønske om åbning af nordvinduet. Vi skal
søge stiftet om tilladelse. l{ele nordsiden har været
omsat ca. 1980.
Der er ingen lys på kirken og klokken passer ikke.
Praktiske ting iforhold til valg. Den nye valgbestyrelse består af Ettie (formilnd), Dorthe og formanden. Stiftet skal underrettes.
Der er mulighed for at melde sig til optagelse af en
nytånsgudstjeneste i november.

12. lnput til næste møde

o

Kvartalsrapport 3. kvartal, endelig budgetgodkendelsel, menighedsrådsvalg 2020, genkonstituering.

13. Kommende møder

.

14. Eventuelt

o

.

2Ol1'1, 1711,2111, 1212, 1tll3.

Den nye hjemmeside er brestilt. Der er mulighe for
kursus (med i prisen).
Luftfugtigheden og udluftningen i Sønderup kirtre
er derr problemer med.
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lb og Niels
Peter
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Morten

Jens-Morten

