Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 5.okt. 2016 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Nina
Øvrigt tilstede: Birthe Kristiansen, Kurt, Marianne Skjøtt, Tove Woller.
Kaffe/brød v. Henny
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget

Tove Woller var også tilstede på forrige møde.
Der er kommet faktura på sålbænkene i præstegården.
Der er flere steder i haven hvor der trænger til beskæring. Dette
afventer ny graver. Hækkene bliver klippet.
Punkt til nyt præstegårdsudvalg.

3. Aktivitetsudvalget
Orlogskaptajn
4. Regnskabsfører/kasserer
Budget 2017 afstemning

Årsregnskab/protokolat

Vi regner med at kunne være i konfirmandhuset. Mogens indkøber
lidt vin til ham.
Budget 2017 er forelagt menighedsrådet, tilrettet i forhold til
provstiets ønsker, godkendt og afleveret. ”endeligt budget afleveret
den 4/10-16. 21:05”.
Årsregnskab 2015: Det er kommenteret at vi har et underskud på
driften og på de frie midler. Det ønskes at menighedsrådet tager
stilling til besparelser.
Menighedsrådet har forklaret underskuddet i regnskabet.
Det har ikke været muligt at nedbringe underskuddet på de frie
midler.
Der er ikke indbetalt forpagtningsafgift for 2014. Marianne
undersøger dette.
Der er nogle anlægsarbejder som ikke er opstartet, vi skal finde ud
af om opgaverne skal opstartes eller pengene skal tilbage til
provstiet. Der er brugt en del af pengene til træværk. Vi ønsker at
udføre de resterende arbejder.
Vi har haft 4md med lønudgift til fritstillet graver, samt udbetaling
af feriepenge. Omkring 160.000kr. Marianne laver en opgørelse og
får det afsendt sammen med Henny.

Regnskabsrapport

Regnskabet ser ud som forventet. Der er det forventede merforbrug
på kirkegården.

Søge Provsti om midler?
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.

Provstiet søges om 5% midler for ekstra lønudgifter.
Der er igen stjålet en Wegner stol. Det drøftes om ikke der kan
findes en billig ældre stol, som ikke behøver at blive sat ind i
sakristiet.
Der mangler ligeledes et rullestillads fra laden på præstegården. Det
har nok manglet siden efter sommerferien.
Tove skal på kursus men vil afmelde det, da hun er bagud på
kirkegården. Det er dog dyrere at afmelde end kurset er.
Tove vil gerne have lidt hjælp hvis hun skal tage af sted.
Tove holder ferie den 17-18/11 og den 2-9/12.

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle

Der er bestilt gran og juletræ. Det vides endnu ikke hvem der skal
lægge det på.

b. Kirkerup

Ikke yderligere.

7. Graver:
Orientering

Ansøgning til fuldtidsstillingen
som graver
8. Kirkelige aktiviteter
Orlogskaptajn. 11/10 kl. 19

Der ligger en køreplan for den videre process.
Der skal holdes et menighedsrådsmøde snarest efter at Toves frist
er udløbet den 11/10-16. Planlagt møde den 12/10 kl 18:30 i
konfirmandhuset.
Gruppen arbejder videre med stillingsannoncen til fuldtidsstillingen.
Vi satser på at stillingen kan besættes pr 1/1-17.
Eva laver kage og afleverer til Mogens. Karen og Mogens hjælper til
med kaffe.

Folkekirkens mission 12/10 KL.
19,30 Henny

Henny kommer og laver kaffe, Gerda laver kage. Temaet er
pigehjemmet i Kherwara i Indien. Karen kommer og hjælper.

Kirkekaffe 23/10 Kirkerup

Karen laver kaffe og småkager.

Aftensalmesang 27/10 kl. 19,00
Kirkerup

Kaffe i våbenhuset bagefter.

Halloween 2/11, kl. 17:00 Sørby

Kurt og Marianne S sørger for pølser og brød. Kurt hører Nina om
hun kan hjælpe.

Allehelgen 6/11 kl. 10,30 Sørby
Kl. 19,00 Kirkerup

Kaffe i våbenhuset. Henny sørger for det.
Henny sørger for kaffe.

Kirkekaffe 13/11 kl. 10,30 Sørby

Eva sørger for kaffe.

Fredslysgudstjeneste 27/11
Sørby kl. 14:00
9. Præst
Oplæg Marianne

10. Øvrige meddelelse,
herunder skrivelse o.a. som
er noteret.
a. Kristelig dagblad
10. Eventuelt
11. Næste møde

Kirsten og Henny laver æbleskiver. Kurt sørger for gløgg og saft.
Karen hjælpe.
Kort orientering om de ønsker Marianne har for det nye
menighedsråd. Om de tiltag og deltagelse i grupper / udvalg som
kan aflaste præstens daglige arbejder.

De nye medlemmer kan få 4ugers gratis avis.
Mogens har været i Kirkerup og får et overslag på hvad det koster
at lave gulvet foran alteret.
12/10. kl. 18:30

Menighedsrådsmøde d.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen

Bent Fischer

Kurt Petersen

Sonja Strøbæk

Karen Andersen

Nina Pedersen

Mogens Nellemann Hansen

Eva Sonne

kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

