Referat af fælles MR-møde den 4. april 2013 i Sønderholm Sognegård.
Afbud: Jørn R. og Hanna.
1. Velkomst ved formændene og indledning ved Sussie Foged:
Per og Karner bød begge velkommen til mødet. Sussie holdt et lille oplæg om sognenes demografi og
redegjorde for, hvordan sognenes befolkningssammensætning er. Desuden en gennemgang af kirkernes
aktiviteter for de forskellige aldersgrupper og de sammenhænge, hvor vi i øvrigt møder sognebørnene.
Præsentationen vedlagt som bilag til referatet.
2. Mødeleder gennemgår dagsordenen:
Annette forespurgte, om der var ændringer eller kommentarer til dagsordenen. Bjarne spurgte, om
referatet fra sidste fællesmøde skulle underskrives, ligesom det gøres på de respektive rådsmøder. Karner
meddelte, at det havde der indtil nu ikke været tradition for, men det kunne undersøges nærmere, hvad
der var mest korrekt.
Annette foreslog, at pkt. 10: ”meddelelse fra FDF-udvalget” flyttes til pkt. 5. Det blev taget til efterretning.
3. Gennemgang af mødekalender for fællesmøder:
4. juni i Frejlev
5. september i Sønderholm
5. november i Frejlev
Der er stemning blandt medarbejderne for at flytte julearrangementet til januar, så det bliver en
”nytårskur”. Dette blev taget til efterretning af rådene.
Efter aftenens møde evalueres det, hvorvidt formen med fællesmøde først og individueller rådsmøder til
sidst skal fortsættes eller der skal holdes fast i den hidtidige form med den omvendte rækkefølge.
4. Evaluering af fællesmøder:
Det er ikke hensigtsmæssigt fremadrettet at holde fællesmøde i ugen umiddelbart efter påske, da det er
svært at holde kommunikationen kørende påsken over.
Forslag om at nedsætte et fælles dagsordensudvalg med den primære funktion at forberede
fællesmøderne. Efter debat om et sådant udvalgs opgaver og beføjelser blev det besluttet, at Karner, Per,
Jørn og Annette sidder i udvalget. Udvalget prøver modellen af i 2013 og herefter evalueres arbejdet
05.11.13.
5. Ansøgninger:


Meddelelser fra FDF-udvalget: Annette refererede fra et møde med FDF, hvor FDF redegjorde for
deres aktiviteter, herunder det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, som de udfører. På mødet blev
aftalt, at Sussie holder en friluftsgudstjeneste denne sommer på Ryhøj i samarbejde med FDF.




Desuden, at BUSK ikke markeres i sognene i år på den dato i oktober, hvor BUSK traditionelt
afholdes, men i stedet arbejdes der på en gudstjeneste omkring kyndelmisse 2014, under
forudsætning af rådenes godkendelse. Her udover, at FDF deltager ved gudstjeneste i fm. næste års
sogneindsamling i marts 2014.
FDF rejsetilskud: Rådene har hver modtaget en ansøgning fra FDF om tilskud til en rejse til Paris
denne sommer. Fællesmødet indstiller, at hvert råd bevilger 2000 kr.
EDB-tastatur – ansøgning fra SF om ergonomisk tastatur: Begge råd godkendte indkøb af
tastaturet. Sussie sørger for indkøbet.

6. Fælles gigantgudstjeneste v/ biskop Henning Toft Bro 09.05.13 i Gigantium:
Skal der arrangeres fælles buskørsel? En bus koster 4100 kr. med afgang fra Sønderholm Sognegård kl.
14.00 og opsamling ved den tidligere brugs i Frejlev kl. 14.15. Det skal undersøges, om det er muligt at køre
helt op til indgangen ved Gigantium med gangbesværede. Hanna bedes kontakte sekretariatet for at få
svar på dette spørgsmål. Der skal være tilmelding til buskørslen, så der er plads til alle interesserede i
bussen, tilmeldingsfrist 03.05.13. Der fremlægges en liste i våbenhuset, som man kan skrive sig på. Sven
laver liste til Sønderholm og Ruth laver til Frejlev. Ruth står desuden som koordinator for den endelige
aftale om transport. Hanna bedes indrykke annonce i Kirke og Liv snarest muligt og ugen umiddelbart inden
tilmeldingsfristen.
7. Stiftsstævne lørdag den 11. maj:
Der er bestilt frokost på cafe Spiret og aftensmad kl. 17.30 på Provence.
8. Meddelelser fra kontaktpersonen:






Hvor skal funktionsbeskrivelserne for medarbejdere opbevares? Det koster et engangsbeløb på
3500 kr. at få lavet en slags intranet på vores hjemmeside, som man kun kan få adgang til med et
password. Mette og Lene har mandat til at arbejde videre med sagen.
APV – ergonomisk tilbud: Der er modtaget et tilbud på en gennemgang af de ergonomiske forhold
på de to arbejdspladser. Tilbuddet er på kr. 14.000 + moms. Fællesmødet indstiller, at de to råd
godkender tilbuddet med en fordelingsnøgle på 50/50.
Ansøgning fra Margit ifm. APV: Fællesmødet indstiller, at de to råd godkender indkøbet af bærbar
PC til Margit.

9. Meddelelser fra præstegårdsudvalget:



Udskiftning af vinduer: Processen kører som planlagt. Vinduer udskiftes i løbet af sommeren efter
aftale med Sussie.
Syn af præstebolig: Per aftaler et tidspunkt med Sussie.

10. Meddelelser fra øvrige udvalg: Det kreative udvalg har holdt møde. Der er forslag om at udvalgets
område ændres fra at varetage de nuværende opgaver med sogneaftner og koncerter til at arbejde
bredere, så det dækker alle særarrangementer i sognene. I den forbindelse anmodes om, at budgettet
udvides fra kr. 60.000 til kr. 100.000 årligt. Disse 40.000 kr. skal findes ved omrokering af midler. Det er

hensigten at bruge 2013 på idéudvikling og -udveksling, som skal munde ud i en workshop, hvor en
aktivitetsplan præsenteres, bl.a. indsat i et årshjul.

11. Meddelelser fra præsterne: Sussie omdelte forslag til gudstjenesteplan. Planen er godkendt. Sussie har
arrangeret, at der kommer en professionel fotograf til konfirmationerne og tager billeder, som skal bruges i
undervisnings- og oplysningsøjemed. Sussie ønsker at anskaffe forskellige kostumer til brug ved
undervisning og børnegudstjenester. Det er muligt at anskaffe dem til fremstillingsprisen hos en
produktionsskole. Udgiften beløber sig formodentlig til samlet kr. 6000 til fordeling mellem de to råd.
Beslutningen lægges ud til hvert råd.
12. Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne: Medarbejderne henstiller, at de inddrages på et
tidligt tidspunkt i processen omkring et evt. fremtidigt samarbejde på provstiplan. Margit har inviteret
interesserede til at deltage i et aspirantkor, som skal have deltagere fra begge sogne.
13. Meddelelser fra kassererne: Et modtaget tilbud fra TDC på IP-telefoni har ikke interesse på nuværende
tidspunkt. Ruth orienterede om fremtidig telefoni. Fordelingsnøglen skal opdateres.
14. Eventuelt: Margit roste initiativet med den netop afholdte inspirationsdag. Sussie tager til Geneve i
kommende uge som repræsentant for Danske Kirkers Råd.

Referent: Anni Theodorsen

