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Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Torsdag den 13. august 2020
kl. 17.00 i konfirmandstuen
Sørup Kirkevej
5700 Svendbor

Formandens initialer:
SN

Fraværende: Niels, Dennis

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:

Godkendt

3. Formanden

Svend informerer om budgetsamrådsmøde. Hanne,
Svend, Luise og Dennis deltager. Marie tilmelder en
mere.

4. Næstformanden
5. Kontaktpersonen

Intet n

6. Præsten

7. Aktivitetsudvalg

8. valg 2020

Referatet fra det lukkede punkt ved sidste møde
underskrives.
Generel orientering fra kontaktpersonen.
Lene og Luise kommer med forslag til dato for møde i
personalehåndbogsudvalget og løn- og ersonaleudval
et.
Orienterer om ansættelsesforløbet i Sankt Jørgens
kirke. Ny præst indsættes i Sørup d. 25. oktober kl. 10.
Der er problemer med netværket i huset og der har
været besøg af tekniker, så nu virker det igen. Coronakirke: Der går meget tid med de praktiske
foranstaltninger og har også indflydelse på de
kommende konfirmationer der o deles i små hold.
Høstgudstjeneste: der bliver tilmelding (28 pladser)
Koncert: der er lads til 40 i kirken.
Valgforsamling d. 15. september.
Lene orienterer om de forskellige krav til
stemmesedler og forløb.

Der må stemmes på 4.

9. Økonomiudvalg

Der afholdes valgbestyrelsesmøde start september,
hvor de forskellige opgaver fordeles.
Luise foreslår, at vedtægterne gennemgås og
opdateres før det nye råd tager over. Punktet sættes
å til meni hedsrådsmødet i oktober.
Jan orienterer om kvartalsrapport.

Fremover udsendes kvartalsrapporten pr. mail før
mødet.
10. Præste- og
kirke årdsudval

Jan orienterer om status på kirkegården.
Luise videre iver stor ros til kirke ården fra en bru er.
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11. Samarbejde med andre
kirke årde
12. Graveren
13. Kirkeværgen
13. Eventuelt

14. Punkter til næste møde

Intet nyt
Intet n
Der er provstesyn d. 31. august kl. 14:00.
Præste ården har fået o sat varme um e.
Luise fremsætter ønske om, at løn— og
personaleudvalget frem over får et selvstændigt punkt
å da sordenen.
Næste møde er 10. september.
Punkt: Lønforhandling

Punkt: Kvartalsra ort
Referent: Marie Skaaning

O ZZC cvdJ10a4

