Sønderholm 8. maj 2014

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 8. maj 2014
kl. 19.30- 21.00
i Sønderholm Sognegård
Bemærk: 17.00 - 18.55 Møder i de enkelte menighedsråd
19.00 - 19.30 Fælles spisning
19.30 - 21.00 Fælles menighedsrådsmøde
Alle var til stede
Dagsorden for fællesmødet:
1. Velkomst ved formændene
2. Godkendelse af dagsorden og af mødereferat fra sidste fællesmøde
 Dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde godkendt
3. Orientering om PR (kirkebladsudvalg), aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg
 Pr-udvalget:
o Der er deadline 1. juni til næste nummer af kirkebladet, der dækker august,
september, oktober og november.
 Aktivitetsudvalget:
o Indkalder til møde umiddelbart efter konfirmationerne. Det tilbageværende
budget er på ca. kr. 40.000 (deri indeholdt den kommende gospelworkshop).
o Vi var 65 i biografen til ”Sorg og glæde”. Der var 130 til efterfølgende
sogneaften i Frejlev Kirkecenter. Der efterlystes procedure for, hvor mange man
må lukke ind til vore arrangementer. Tages op i aktivitetsudvalget.
 Præstegårdsudvalget:
o I gang med at indsamle tilbud på de projekter, der er planlagt i indeværende år.
Der indkaldes hurtigt til møde i udvalget.
4. Personalesamarbejde Sønderholm-Frejlev
 Der er udarbejdet et forslag, der ligger hos personalekonsulenten i provstiet i øjeblikket.
Der skal laves en formel samarbejdsaftale, udarbejdet af kontaktpersonerne. Aftalen
skal tages op på næste fællesmøde i august.

5. Økonomi – Aftale fælles budgetudvalgsmøde
 Mødedato ikke aftalt inden fællesmødets afslutning.
6. Retningslinjer vedrørende mindesammenkomster
 Anni sender et regneark til udregning af kostpriser på mindesammenkomster til
sognegårdsudvalg/kirkecenterudvalg, som mødes for bedre koordinering. Bodil
indkalder til udvalgsmøde. Hanna sørger for at få evt. ændringer på hjemmesiden, når
de bliver tilsendt.
7. Fælles menighedsråd/pastoratsråd
 Per orienterede om tidsplanen for Sønderholms valgforsamling:
o Primo august forberedes valgforsamling.
o 14. august frist for bestilling af valglister via DAP.
o 17. og 24. august gives en orientering om forsøgets afholdelse ved de
regelmæssige gudstjenester.
o Sidste halvdel af august skal der ske en bekendtgørelse af forsøgets afholdelse i
offentlige medier.
o 29. august er fristen for sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere.
o 9. september afholdelse af valgforsamling
o 16. september kl. 19: Sidste frist for at begære afstemning afholdt efter de
ordinære valgregler ved indlevering af ventilkandidatliste
o 29. november er sidste frist for at afholde konstituerende møde i det nye
menighedsråd.
 Skal der foretages yderligere inden valget i Sønderholm?
o Ruth roste Per og Sven for deres arbejde med tanker omkring evt. kommende
muligheder for samarbejdskonstruktioner.
o Annette Højmann foreslår, at man i aktivitetsudvalget på mødet i slutningen af
maj, tager têten i forhold til at få afdækket det, vi allerede har samarbejde om,
og hvad man kan forestille sig af fremtidige samarbejdsmuligheder.
o Jørn SA opfordrede til, at man hurtigt kommer i gang med tættere samarbejde
a.h.t. medarbejderne.
o Konklusionen på snakken blev, at yderligere tiltag må afvente Sønderholms valg i
september.

8. Studietur (udflugt) – dato?
 Sommerudflugten er fastsat til søndag 31. august. Sæt kryds i kalenderen!
9. Eventuelt.
 Jørn SA beder om, at ”rødderne” husker at booke møder mv ind i Googlekalenderen.
Referent
Hanna Kristensen

