Dallerup Sogns Menighedsråd
Formand Inger Engsig-Karup
Drosselvej 10
8641 Sorring
Tlf. 8695 7084 / 6169 7084
inger@klippen.dk

04-05-2017

Referat af menighedsrådsmøde
3. maj 2017, kl. 19.00.
Læg dog mærke til at vi starter mødet i Sorringhus´ nye byggeri sammen med Rikke Calundan

Afbud fra Lejf

Dagsorden
Nr.
60.

Emne
Godkendelse af dagsorden

61.

Efterretninger

62.

63.

Tilføjelser til pkt. 63:
63b: Flytning af urne.
63 c: Vedr. begravelse d. 12.4.2017

Vejkirker 2017 modtaget.
Pjecer fra Kirkefondet med bl.a. 3 ”nøgler”.
Sorringhus: orientering v/
MR har besigtiget Sorringhus og der fået gennemgået de
Rikke og udvalget
resultater og udfordringer, der er opnået og forestår.
(bilag)
Udvalget har været på besøg i sognehuset i Gjern og her
fået indblik i de installationer, man har der.
Udvalget har gennemgået ”Vedtægter for
Ejerforeningen Sorringhus” og har intet at indvende.
Sorringhus’ indvielse: Flere forslag i spil.
a) Synsrapport 2017 for kirke Udsat til næste møde.
og kirkegård (bilag)
b) Flytning af urne.

En familie ønsker, at urne i gravsted B 363 flyttes til
Sdr. Tranders kirkegård.
MR har intet at indvende og afventer accept fra Sdr.
Tranders kirke.

c) Begravelse d. 12.4.2017.

Brev modtaget angående begravelse d. 12.4., hvori man
gør opmærksom på en misforståelse vedrørende
gravens placering.
Det drejer sig om gravsted nr. 259, 260 og 261.
Svarbrev sendes, hvori vi beklager og ønsker at bilægge
uoverensstemmelsen.
Sagen drøftedes, men ingen beslutning truffet.

64.

Fælles pastorat med
Svostrup-Voel. Debat og
indstilling fra Dallerup
Menighedsråd til det videre
forløb (bilag)

65.

Menighedsmøde den 7. 5.
Opgaver fordeles

Opgaverne blev fordelt.
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66.

Orientering fra
formandsmødet

Inger orienterede, bl.a. om ”sommerdør” i Funder kirke.

67.

Orientering om
provstivolontør

Astrid Hedemann Andreasen er udpeget.
Sognene kan efter opholdet få hende til at fortælle om
opholdet..

68.

Nyt fra udvalgene:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg Der er taget prøver fra kirken for at finde evt. fugtskader
eller svampeangreb.
Kedel i fyrrum er utæt. Sagen undersøges.
b. Præstegårdsudvalg
Gulvafslibning i konfirmandstuen ønskes, ligesom
udskiftning af glaskeramisk kogeplade i køkkenet og
kuppel på loftet ønskes udskiftet.
Tilbud fra håndværkere sendes til PU.
Energiundersøgelse foretaget i præstegården.
Resultatet sendes til PU.
c. Aktivitetsudvalg
Katja orienterede om forskellige aktiviteter og fordelte
opgaver blandt medlemmerne.
16. maj: Kirkekoncert.
20. maj: Torvedag – fælles mail.
4. juni: Pinsedag med kakao og boller.
d. Kontaktperson
Samtaler med de ansatte er holdt med et godt resultat.
Anette vil deltage i en del af personalemøderne.
e. Præst
Intet.
f. Kasserer
Kvartalsrapport omdelt, gennemgået og godkendt.
g. Menighedsrådsmedlemmer Intet.
h. Medarbejderrepræsentant Træ ved parkeringsplads bør fældes.
Endagskursus ønskes – og bevilges.
23.5. kl. 19.
Næste møde:
27.6. kl. 19.
Intet.
Eventuelt

69.
70.
FW
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