Sørup Menighedsråd
v/Grete Lundgren Bach (formand)

Side:
Initialer:

Lyngmosen 2, Sørup, 9530 Støvring
Telf. nr. 98372757/61755857
Mail: jensgrete@gmail.com

Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 22. maj 2018
i graverhuset kl. 15.00
Afbud:
Fraværende:
Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

2. Meddelelser fra formand

6. Kvartalsrapport

Der er kommet brochure fra Danske Sømandskirker i Udlandet. Rådet enige om at man fremover indbetaler kr.
500,- årligt.
Præsterne har d.d. haft møder med skolerne for planlægning af undervisning af konfirmander,
De få morgentimer der bliver, bliver brugt sidst i konfirmandforløbet. Blå mandag har været en god oplevelse og
fremover kommer Bavnebakkeskolen med hvert år.
Der er 6. klasses gospeldag onsdag den 6. juni for BB skolen og torsdag den 14. juni for KM skolen.
Caris har trukket sig fra ØK udvalget, og Laila har overtaget posten.
Sogneudvalg har haft sogneudflugt med 45 tilmeldte, god
tur. Kaffe på Topkarens Hus. Super,
Nis Boesdal kommer den 31. oktober og holder et foredrag
i Sognegården.
Den 5. oktober kl 18.00 har Sørup Menighedsråd i samarbejde med Borgerforeningen en temaaften med John Mogensen tema.
Næste sogneudvalgsmøde er den 19. juni, samme dag
som der er sommerfest for Mastruplund.
Grundlovsfest i Sognegården den 5. juni.
Vera har lige læst korrektur på det nye kirkeblad som udkommer ultimo maj.
Sørup Menighedsråd har et lille møde til godkendelse af
budgettet den 7. juni kl. 18.30 i Sognegården
Ny beplantning er snart færdig, og affaldsboks/depotrum er
lige blevet lavet færdig. Med hensyn til den nye persondatalov, kommer der besked fra Provstiet.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

7. Budget 2019

Næste møde 7. juni i Sogngården

8. Kirke og kirkegårdssyn

Grete kontakter Annette og Preben for at finde ud af hvornår vi kan holde Kirke og Kirkegårdssyn.
Tusind tak for blomster fra Hanne.

3. Meddelelser fra præster

4. Meddelelser fra udvalg

5. Meddelelser fra medarb. repr.

9. Evt

