Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

ry-

llf,enighedsrådsmrøde onsdag den 20. novemberr 2019 kl. {9 i sognehuset
'f

ilstede:

Morten Jødal,lnger-Marie Larsen, lb Lundgren, Dorthe Kaasgaard Jensen, Jens
En1;gaard, Helge [Vlaagarard, Niels Peter Jakohsen, Ettie Jødal, Leo Nøhr Jesperserr, Frede Gundersen

Fnaværende:

Kaffeansvarlig:

Niels Peter

[J,A GSORDEN:

REFERAT:

l_yryIl
ideler {v. Morten)
l_l't§lt

a

Niels Peter

a

Morten

3. Økonomi
Økonomi
a- Kvartalsrapport for 3.
kvartal (bilag)
l,:,. Budget 2020 (ttilag)
c. Provstiudvalgets godken
delse af revisionsprotol<olla
tet

Ansvarlig:

Kvartals,rapporten gennemgiiet og godkendt
Sønderu p-Suldrup Sognes I!!enighedsråd, CVRnr.2252,4119, Budget 2019. Endelig budget afteveret d. 16-10-2019 15:36 er hermed godkendt.
Provrsti l*dva gets god kende Ise af revis ionsprotokollaternes Regnskab 2018 er f,orelagt på menighederådsrnødet d. 20-1 1 -2019
I

Leo

/alg af formand og rræst-

a

forrnand (skriftligt)

a

Morten er genvalgt tilformand, Enstemmigt
.jens er genvalgt til næstfornrand. Enstemmigt

'alg til øvrige poster:

,irkeværger
,asserer
ekretær
,ontaktperson
iygningskyndig
'erson. der er bemyndiget
ammen med formanrden at
erskrive dokumenter
skontoraftale med Støv- revision
rdagsgudstjeneste i
i Suldrup kirke for priHirnmerlandshave
Vlenighedsrådsvalg 2020
herunder fastlæggelse af
lovpllgtige møder i de to
sogne)

lb og Jens
Leo
Ettie

Jens Peter
Frede
Leo

Menighedsrådet opfordrer Helge til at kontakte relevante personer

a

o

Helge

Godkendt
Helge

a
a

Der er orienteringsmøde den 12. ma1202A.
Valgforsamling er 15. september i Suldrup og 16.
septemher i Sønderup
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
9. Videre forløb vedrørende
ki rkegårdsplanlægning
(herunder datoer)
10. Vindue i Sønderup kirke
1

1. Nyt fra udvalgene:

a.

Er på plads

o

Udskudt

a

Præstegårdsudvalg

a

Sognehusudvalg

o

12. Sognepræsten har ordet

a

13" Nyt fra medarbejderne

.

14. Siden sidst:

.

1S.Skal vi fortsætte med at

a

dele? Og skal ordningen
givet fald justeres?
16. Kommende møder

Dorthe
Jens
Jette

a

Aktivitets- & Bladudvalg

b.
c.

.

Ønsker nogen at låne orglet skal det naturligvis
aftales med lnger-Marie
Ombygning af graverhuset i Suldrup er færdig

i

o

1711,2111, 1212, 1013, 1514, 1215 (menighedsmø-

de), 13/5, 10/6
177. Eventuelt

a
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