Sønderholm den 9.1. 2014

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 9. januar 2014
kl. 19.30- 21.00
i Sønderholm Sognegård

Bemærk:

17.30 - 18.55 Møder i de enkelte menighedsråd
19.00 - 19.30 Fælles spisning
19.30 - 21.00 Fælles menighedsrådsmøde

Afbud fra Bjarne, Ellen, Sussie og Annette Højmark
Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden og af mødereferat fra sidste fællesmøde
 Dagsorden og mødereferat godkendt

3.

PR (kirkebladsudvalg) og aktivitetsudvalg
 Annette Gravesen er indtrådt i aktivitetsudvalget i stedet for Lene Bilde.
 Povl Thomsen er indtrådt i samme i stedet for Jørn R.
 Der er møde i det store aktivitetsudvalg den 28. januar kl. 16.30 - inden
koncerten i Sønderholm Kirke.
 Niels Malmros kommer til en sogneaften og fortæller om filmen Sorg og glæde
tirsdag 8. april kl. 19.30. Der arbejdes med muligheden for at se filmen i
fællesskab lørdag 29. marts kl. 11 i Nordkrafts biograf.
 Præstegårdsudvalget er på deres syn af præstegården blevet enige om, at der
skal laves en ny terrasse og ses på beplantningen. Projektet tages op og
indarbejdes i forhold til, hvad der er plads til i vore budgetter.

4.

Personale-samarbejde Sønderholm-Frejlev, herunder vurdering af
kalendermødernes status som koordinerende led
 Karner informerede om, at Nørholms nuværende organist har overtaget
stillingen ved Nibe-Vokslev kirker. Et evt. samarbejde organisterne imellem
afventer ansættelse af ny organist.
 I forhold til formen for afvikling af kalendermøderne afventer vi MUS-samtalerne
i februar.
 Per indkalder hurtigt til møde ang. udredning af forslag til udvidet samarbejde
mellem Sønderholm og Frejlev.

5.


6.

Økonomi – gennemgang af ”fælles” økonomi, herunder præsentation af
fordelingsplan/nøgle
Per udsender fordelingsnøglen til menighedsrådene til orientering. Der er ingen
ændringer i forhold til den nøgle, der bruges nu.



Sønderholms kommende MR-valg i indeværende år
Tanker om sammenlægning/pastoratsråd? Hvad er konsekvens, hvis der ikke kan
samles et menighedsråd i Sønderholm?
Punktet blev debatteret. Der var enighed om, at det vil være godt at se, hvad man
har gjort andre steder, men også nødvendigt at blive klar over forskellen på
sammenlægning af sognene og et pastoratsråd. Hvilke muligheder er til stede ved
en evt. anden organisering af arbejdet.



Fælles mødedatoer for det kommende år – er der bemærkninger til omfanget af
fællesmøder?
Der er udsendt en mødeplan, der er lagt efter principperne, vi tidligere er blevet
enige om; nemlig at vi holder fællesmøde hver anden måned. Når Frejlev afholder
møderne, er det på tirsdage. I Sønderholm afholdes møderne torsdage.

7.

8.



Meddelelser fra præsterne
Evaluering af juletiden – Jørn S kastede ud, om der er nok for voksne. Der blev ikke
givet udtryk for behov for yderligere tiltag.
Karner opfordrede til, at nytårsaftensdagsgudstjenesterne bliver holdt lidt tidligere
på dagen, så alle kan nå hjem igen til aften.
Pensionistforeningen søger om tilskud. Vi spørger vores forretningsførere om
beløbet. Vi er enige om at rådene giver samme beløb.
2. februar kl. 14 indsættes ny præst i Godthåb Kirke.



Fælles julefrokost/nytårskur
Tages op på næste møde





9.

10.

Eventuelt


Referent
Hanna Kristensen

