Referat fra fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
tirsdag den 2. december 2014
kl. 19.15
i Kastanjegården, Frejlev

Dagsorden:
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde.

3.

Resultat af valget og efterfølgende konstituering – i Sønderholm

4.

Anvendelse af sognegård og kirkecenter.

5.

Fordelingstal for 2015.

6.

Udleveringstidspunkt af julegaverne

7.

Nyt fra præsterne.

8.

Nyt fra fællesudvalgene

9.

Eventuelt.

Til stede var: Per Ulrik, Hanna Kristensen, Klara Andersen, Poul Thomsen, Sven
Povlsen, Inger Strauss, Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Bodil Elkjær, Ruth
Christensen, Annette Aarup Gravesen, Sussie Nygaard Foged, Jørn Skøtt Andersen og
Ellen Bak Mortensen.
Afbud fra: Helle Bang, Anni Theodorsen og Margit Mühlbach.
Ad 1:Karner Nøhr bød velkommen med speciel velkomst til Klara Andersen, Sønderholm,
der er nyt medlem af Sønderholm mhr. Og gav ordet videre til Ruth, som i Helle Bangs
fravær blev udnævnt til ordfører.
Ad 2: Sønderholm ønsker et nyt punkt ang. visionsmøde, hvilket blev godkendt. Punktet
blev indsat som nr. 3. Hanna har ønsket en ny computer, hvilket blev punkt 4. Øvrige
punkter rykker derefter.
Ad 3: Sønderholm har gjort sig tanker om et visionsmøde ang. fælles anliggender . Der
blev nedsat et udvalg bestående af Karner, Svend, Poul og Ruth. Udvalget fastsætter en
mødedato senere.
Ad 4: Hanna har søgt om midler til en ny computer og menighedsrådene anbefalede at
man bevilger kr. 6.000,00 pr. råd til køb af en e-mac.

Ad 5: Per Ulrik orienterede om konstitueringen i Sønderholm menighedsråd, som den
fremgår af tidligere udsendt referat.
Karner ønskede tillykke med valget og udtrykte at man glæder sig til samarbejdet.
Ad 6: Helle og Ella deler arbejdet mellem sig, mens kirkecenteret i Frejlev er lukket.
Udlån af kirkecenter til en klassefest betragtes som en ”prøveballon”. Festen er endnu ikke
afholdt.
Ad 7: Løn til Hanna: 67% betales af Sønderholm 33% af Frejlev.
Sussies efteruddannelse betales efter fordelingsnøglen: 67 % til Frejlev, 33% til
Sønderholm.
Ad 8: Julegaverne uddeles i Frejlev 18/12 og i Sønderholm 19/12.
Ad 9: Jørn beder sig fritaget for at undervise minikonfirmander efter sommeren 2015 og
foreslår at man finder en løsning efter sommerferien.
Ad 10: Bodil træder ind i aktivitetsudvalget i stedet for Annette Gravesen. Sussie oplyser
at aktivitetsudvalget arbejder med at arrangere en festuge i anledning af indvielsen af
Frejlev kirkecenter efter sommerferien
Præstegårdsudvalget holder møde den 20. januar 2015
Ad 9:
Karner oplyser at der er problemer med uddeling af kirkebladet. Nordjyske Distribution, der
står for uddelingen, kontaktes. Der indrykkes en annonce i Nibe Avis med oplysning om
web adr., samt at der kan hentes et eksemplar af bladet i kirken så længe lager haves.

Referent: Ellen Ba Mortensen

