Referat af fællesmøde om fremtidigt samarbejde
mellem Sønderholm og Frejlev menighedsråd
Torsdag, den 19. januar 2017 kl. 17.00 i Frejlev Kirkecenter
Tilstede: Poul Østergaard Mortensen, Per Ulrik, Sussie Foged, Jørn Skøtt Andersen, Jonna
Gertsen, Annee Bonde, Egon Hostrup, Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Betina Lassen, Lis
Sennenvald, Jens Pedersen, Jørn Mortensen, Rikke Sommer Eriksen, Ruth Christensen.
Afbud: Helle Bang og Hanna Kristensen

Dagsorden for fællesmødet (det første fællesmøde i denne valgperiode):
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 6 flyttes til sidste punkt på dagsorden.
Dagsorden godkendt.

3.

Nyt fra formændene
Tilskud til Seniorforeningen i Sønderholm Frejlev
Det blev oplyst, at Sønderholm allerede havde bevilget et tilskud på kr. 5000 til
Sønderholm-Frejlev Seniorer, og det forventes således, at Frejlev beslutter at gøre
tilsvarende.

4.

Godkendelse af datoer for fællesmøderne
Datoerne blev godkendt.
JSA foreslog, at vi skal finde ud af, hvor mange møder der skal afholdes i fællesskab.

5.

Forslag om at formænd og sekretærer laver et udkast til forretningsorden for
fællesmøderne ud fra standarden på den Digitale Arbejdsplads.
Antal møder kommer i forretningsorden samt hvilke emner, der skal på møderne.
Det blev godkendt, at formænd og sekretærer laver et udkast til forretningsordenen til
næste fællesmøde.
Hovedpunkt til dagsordenen den 9. marts 2017.

6.

Nyt fra kasserer
Løn til Jørn Skøtt Andersen på studieorlov

RC fortalte, at under JSAs orlov skal vi fortsat betale løn til JSA. Løn til vikaren betales af
stiftet.
JSA holder orlov i oktober, november og december 2017.
Vikar bliver Lotte Lyngby.
7.

Nyt fra præsterne
Ansøgning om nye mobiltelefoner.
Ansøgning godkendt. Skal formelt godkendes på de særskilte møder i menighedsrådene.
Gudstjenesteplan
Sussie og Jørn gennemgik udkastet til gudstjenesteplanen. Den blev godkendt med diverse
tilføjelser.
Endelige gudstjenesteplan sendes ud til endelig godkendelse i februar.
I juli er der to julicafeer for seniorerne.
Forslag om at der skal være nadver ved begge gudstjenester tages op på næste
fællesmøde.
Midsommergudstjeneste på skift mellem de to sogne.

8.

Nyt fra præstegårdsudvalget
Egon Hostrup konstitueret som formand, Jørn Mortensen som næstformand og Per Ulrik
som sekretær.
SF ringer selv til håndværker, når der opstår akutte situationer og informerer EH om
situationen.
Der er aftalt besøg af præstegårdsudvalget i præsteboligen mandag den 6. februar kl. 17.
Da forpagteren af præstegårdens jord er et selskab, og da der ikke er stillet anden
sikkerhed for afgiftens betaling end, at afgiften betales halvårligt forud, følger PT sammen
med Joan Lehman Gerdt op på, at afgiften til stadighed betales rettidig, og at de to
menighedsråd orienteres omgående, såfremt der opstår restancer.

9.

Nyt fra aktivitetsudvalget
HB indkalder til først møde.
I foråret er aftalt følgende arrangementer:
Foredrag med David Bugge: Løgstrup og litteraturen (7. februar 2017)

Foredrag med Sofie Klingberg: Mor er død – det taler vi ikke om (14. marts 2017)
10.

Nyt fra personalerepræsentanter
AKB ville høre, om der stadig er afsat midler til socialt arrangement for medarbejderne.
RC bekræftede, at det er der, og informerede samtidig, at det skal have et fagligt indhold.
AKB efterspurgte fællesmøder for medarbejderne.
AKB sagde, at ifølge lovgivning skal der laves et arbejdsmiljøudvalg ved minimum 10
ansatte. SF undersøger.

11.

Eventuelt
Abonnement på Kristeligt Dagblad.
Sønderholm tilbyder KD til dem, der har lyst.

12.

Nyt fra kontaktpersoner
Aftale om løn til vikar for organist
SF orienterede om ansættelses- og lønvilkår for nuværende organist.

Slut kl. 18.15.
Referent: Ruth Christensen

