Menighedsmøde kl. 19.00 den 18.marts. 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Marianne Skjødt, Leslie Dixon.
Kaffe/brød v.
Dagsorden
1. Årets gang

2. Nye tiltag

Beretning ved Henny. Nyt tiltag 1. søndag i advent med gløgg og
æbleskiver.
Første år med samlet menighedsråd. Der har været en del
ændringer med afgang af EOD og ændrede arbejdsopgaver og
ansættelse af ny præst.
Ombygning af præstegården. Orgelbyggeri, som der ikke er nogen
endelig afklaring omkring endnu. Kirkeladen i Kirkerup, skal
ombygges og det er endelig godkendt.
MM´s ideer til nye tiltag.
Bruge tid til at opstarte, flytte og finde rytmen i sognet.
Palmesøndag, med spejderdeltagelse. Lave en børnegudstjeneste
med snak om hændelsen i påsken og med påskeægsjagt
efterfølgende.
Vil gerne gøre noget særligt ud af højtiderne og lave en særlig
gudstjeneste i disse forbindelser.
At inddrage konfirmander, pilgrimsvandring mellem kirkerne,
andagt for dagplejegrupperne, andagter rundt i sognet.
Mødregruppe for dåbsbørn og mødre. Minikonfirmander (kend din
kirke).
Lave tiltag for at få flere i kirke.
MM kontakter dagplejen, (Katja) for få opstartet kontakten med
dagplejen.
Der er kommet en Facebookside for kirkerne.
En folder til omdeling i sognet, med info om facebooksiden og hvad
der sker af nyt i kirkerne i den nærmeste fremtid.
- MM skriver folder og sørger for at der bliver taget et
billede.

3. Regnskab

Regnskab skal afleveres elektronisk som noget nyt. Der skal laves et
referat fra mødet med et godkendt regnskab. Der skal laves
bemærkninger inden den endelige godkendelse, så der skal
fremover være et forbudget/regnskabsmøde hvor bemærkningerne
drøftes.
Årsregnskab 2013 for Sørby og Kirkerup Kirker.
Ligningsbeløb til drift 1.425.000,00kr
Driftudgifter i alt1.436.795,00kr.
Underskud af drift 11.795,00kr

4. Budget 2015
5. Eventuelt
Menighedsrådsmøder
Studietur
Præsteskoven
Medarbejdermøde
Bedemanden fra
Kerteminde
Gaveregulativ

Resultat af anlæg overskud 667.066,00kr Der er udbetalt 5%midler
fra stift til renovering af præstegården og udgifterne kommer først i
2014.
Samlet overskud 655.271,00kr. Afspejler overskuddet på anlæg.
Udskydes til 9/4-14
Fremtidige menighedsrådsmøder 9/4-14, 14/5-14, 17/6-14
22/6-14, Karen og Bent.
17/6-14, kl.18:30
Begyndelsen af maj, deltager formand og kirkeværge. 7/5-14. kl.
15:00.
Onsdag den 8/10-14, kl. 19.30 i forsamlingshuset. Mogens
undersøger om forsamlingshuset er reserveret.
Der skal laves et regulativ, så der bliver ens beløb til alle. Punktet
tages op på et fremtidigt møde.
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