Sunds Kirke
Til medlemmerne af
Sunds Sogns Menighedsråd
Sunds den 19. februar
Indkaldelse til ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden
tirsdag den 19. marts 2019 kl. 17.30.
Indledning ved Michael Krejbjerg
Dagsorden
Bemærkninger
1: Godkendelse af udsendte dagsorden
2: Referat fra sidste møde (Se på DAP
under arkiv)
3: Meddelelser
a. Formand

b.
c.
d.
e.
f.

Kirkeværge
Kontaktperson
Præsterne
Medarbejderrepræsentanten
Andre

4: Meddelelser fra udvalgene
a. Musikudvalget
b. Arrangementsudvalg
c. Kirkeblads- og PR-udvalg
d. Kunstudvalg
e. Strikkecafe
f. Andre udvalg
5 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
a. Synsrapport (Bilag)
6: Præstegårdsudvalget
a. Synsrapport (se kirke- og kirkegårdsudvalget)
7: Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab for 2018
herunder underskrivelse af
regnskabserklæring (2 bilag).
b. Frie midler i 2019, og drøftelse omkring
disse, herunder også om nogle af
ønskerne til budget 2020 kan indfris i
2019 (Bilag kommer senere)
c. Arvkonto til drøftelse (Bilag)

a. Ansøgning om el-cykel til Søglimt
Uopfordret stillingsansøgning
Orientering om faldulykke
b. Lysekroner i kirken, vinduer
c. Medarbejdermødet den 26. feb. (Bilag er udsendt)

Sunds Kirke
d. Takster for vikarer til drøftelse og
godkendelse ( Bilag)
En kort pause
8: Drøftelse omkring Lysglobe i kirken
9:Planlægning af menighedsmøde
den 7. april.
a. Beretning-Brainstorm
b. Kirkefrokost
c. Regnskabet
d. Større arbejder i det kommende år.
10. Personalepolitik
a. Politik omkring faste fridage tilføjes til
personalehåndbogen (Bilag)
11: Sunds kirkes formål og indsatsområder.
Skal vi have set på det inden vi skal lave
budget? Hvilke indsatsområder skal vi have
’ i 2020 (Bilag)
12. Nye muligheder for at lette menighedsrådets
arbejde. Skal vi arbejde frem mod det?
(DAP)
13: Kalenderen inklusive hjælpere
a. Konfirmandinfo torsdag den 28. marts
2019
b. Spaghettigudstjeneste den 2. april kl. 17
c. Sogneeftermiddag den 3. april kl., 14.30
d. Menighedsmøde søndag den 7. april kl.
11.30
e. Højskolesangaften tirsdag den 9. april
f. Skærtorsdagsspisning efter
gudstjenesten den 18. april
14: Punkter til kommende møder
15: Næste menighedsrådsmøde tirsdag
den 23. april. Indledning ved Laura
16. Eventuelt

a.
b.
c. Arrangementsudvalget

Diakoni, Sorggrupper

