Referat fra Menighedsplejens bestyrelsesmøde 8. februar i
Sundkirken.
Bestyrelsen var fuldtallig
1) Siden sidst ved formanden
Julehjælpen er uddelt. Anne-Grethe har været hos en syrisk
familie i sognet med hjælpen. De har behov for yderligere
hjælp, og Anne-Grethe støtter familien.
En dame har henvendt sig til Ruth, og mener, at hun har søgt
julehjælp, men vi har ikke modtaget en ansøgning fra hende.
Hun har ringet til Christina, men har ikke afleveret noget på
skrift. Christina kan ikke komme i kontakt med hende hverken
via mail eller telefon. Vi gør ikke mere ved det, med mindre
hun henvender sig igen.
Der fremgår af SMP´s hjemmeside, at der er bevilget penge til
feriehjælp igen i år, men vi ved ikke mere end det.
2) Økonomi ved kassereren
Kassebeholdning 31/12 2017 er 8750,-kr. vi har modtaget
1.975,-kr. i kollekt så saldoen er nu 10.727,91kr.
SMP har fået penge til julehjælp til unge. Vi har søgt og fået
1.000,-kr. i julehjælp til en ung i sognet.
Mobile Pay: Vi må bruge kirkens CVR-nummer, da man som
privatperson ikke kan have to gange Mobile Pay tilknyttet

samme cpr-nummer. Vi opretter det og betaler for det. Det
tilknyttes Anne-Grethes arbejdsmobil, hvis det er muligt.
3) Planlæg årsmøde 21. marts kl. 19.00 i Sundkirken.
Elizabeth Knox-Seith er aftenens taler.
Kirsten Kofoed og Karen Melchior vil gerne bage.
Karen og Ilone er på valg og vil begge gerne modtage genvalg.
Kirsten Kofoed modtager genvalg som suppleant.
Revisorerne er også på valg. Kirsten Nielsen spørger, om de er
villige til genvalg.
Birgitte Friis Hansen er revisorsuppleant, og skal spørges, om
hun er villig til genvalg – Anne-Grethe spørger.
Vi skal fortælle om, at besøgstjenesten er nedlagt.
4) Eventuelt
Arne vil gerne lægge folder for Bisiddernetværket i kirkens
våbenhus.
Der er årsmøde i SMP lørdag d. 21. april.
Der kommer nok snart en folder med kursustilbud fra SMP.
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