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Beslutningsreferat fra ordinært menighedsrådsmøde
Fredag den 10 januar 2020 kl 17.
Afbud:
Joan Gerdt; Annette Riis
Fraværende:
Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at Caris er blevet bevilliget studieorlov 1. september -30.november 2020.
- At Lars fortsat modtager Menighedsrådenes blad.
- At Sørup kirke er blevet udtaget til energioptimering
i Rebild provsti.
- At pastor Emeritus Finn Carpentier er konstitueret i
Lailas stilling imens Laila vender tilbage i Rørbæk,
Grynderup, Stenild pastorat, dog uden forpligtigelse
i Støvring, Sørup og Gravlev. I stedet er Inge
Frandsen, ansat i 100 % stillingen som overenskomstansat sognepræst i Støvring, Sørup og Gravlev indtil videre.
- I 2020 deltager Caris i Sørups menighedsrådsmøder.
Der er filmaften på onsdag den 15. januar.
Der er kyndelmisse eftermiddag i Støvring sognegård og
kirke den 2. februar 2020 kl.15
Der er møde i øk den 23. januar.
Der er indkaldt til ekstra ordinært fællesmøde på tirsdag
den 14. januar 2020.

3. Meddelelser fra udvalgene

4. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant.

5. Meddelelser fra præsterne

6. Godkendelse af Revisionsprotokollat fra 2018
7. Godkendelse af budget 2020

8. Status på regnskab 2019

Lars orienterede om, at hans PC er gået ned. Menighedsrådet bevilligede en km maskine.
Løvsugeren er igen gået i stykker, den forsøges repareret i
år men skal på budget 2021.
Det gamle kamera fra orgelloftet skal til elektronikskrot.
Alle gravstedsregninger er betalt på nær en. Den der
mangler at blive betalt har en fornuftigt grund, da der skal
findes en ny værge til skyldneren.
Lars uddelte listen over kirketællingen for 2019
Tage er sygemeldt i 3 mdr. Lars overtager kontorarbejdet.
Imens Niels Christian tager sig af kirkegården.
Der er ro på præstefronten. Der er konfirmandforældremøde på søndag den 12. januar kl 14 for Bavnebakkeskolen
og kl. 16 for Karensmindeskolen.
Revisionsprotokollatet fra 2018 godkendt og underskrevet.

Budget for 2020 godkendt med låsen: Sørup sogns menighedsråd cvr-nr. 39974428, budget 2020, endelig budget
afleveret den 12-12-2019 kl. 12.53
Udsættes til næste møde.
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9. Evaluering af arrangementer:
a) Jagtgudstjeneste
b) Lucia
c) dagplejer

10. Dato for høstgudstjeneste

11. Eventuelt

a) jagtgudstjenesten var en succes. Vi bør huske tage billeder fra gudstjenesten og sætte et skriv i avisen. Der bør
ligeledes annonceres mere. Der var roser til præst, graver
og musik. Gudstjenesten gentages i 2021.
b) Luciagudstjenesten var en succes. Det var en hyggelig
eftermiddag. Det var en god ide, at det var en brikjuice,
som børnene lige kunne tage med i hånden.
c) Det var en hyggelig formiddag. OG vi gentager i 2020.
Caris har kontakt til dagplejemor.
Rådet besluttede, at der skal være høstgudstjeneste søndag den 13. september kl 14. I år på Jens Nørgaards mark.
Rådet blev enige om, at der skal annonceres mere end
tidligere og rådet går i gemmerne for at finde billeder til
annonceringen.
Lise har modtaget en mail vedr. katafalk.
Menighedsrådsforeningen har jubilæum i år. Årsmødet er
5-7. juni. Grete vil gerne deltage i år.
Caris takkede for at Lars altid pynter kirken så flot

Ref. Caris Johansen
Mødet slut 18.10

