Referat fra fælles MR-møde
for Sønderholm og Frejlev menighedsråd
tirsdag den 4. marts 2014
kl. 19.40- 21.00
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden og af mødereferat fra sidste fællesmøde.

3.

Nyt regelsæt vedr. kirketælling.

4.

Drøftelse af aftale med Hanna vedr. arbejdet med kirkeblad og hjemmeside.

5.

Nyt fra præstegårdsudvalget.

6.

Sønderholms MR-valg i indeværende år.

7.

Meddelelser fra præsterne.

8.

Drøftelse af sommerudflugt/studietur.
-

9.
10.

Julefrokost/nytårskur – evt. med ægtefæller.

Næste møde.
Eventuelt.

Til stede var alle menighedsrådsmedlemmer fra både Sønderholm og Frejlev.
Ad 1:
Karner bød velkommen og gav ordet til Annette Højmann Christensen.
Ad 2:
Godkendt. Ingen kommentarer

Ad 3:
Der skal påbegyndes kirketælling 20. april 2014. Det er den kirkebogsførende sognepræst, der har ansvaret,
men tællingen foretages som hidtil af graverne, som indberetter på sogn.dk. Ved sogneaftener er det den
ansvarlige for arrangementet, der tæller.
Ad 4:
Hanna har igennem mange år deltaget i Sønderholm kirkekor og stået for udgivelsen af kirkebladet. Hanna
har nu mulighed for at påtage sig opgaverne som en del af et flexjob, som hun er godkendt til. Og da både
Hanna og menighedsrådene synes det er en god ide, anbefales det at ordningen træder i kraft. Kirkekassen i
Sønderholm udbetaler lønnen og udgiften deles mellem de to menighedsråd.
Ad 5:
Per Ulrik redegjorde for kirkegårdsudvalgets arbejde, og man bestræber sig på at følge den
vedligeholdelsesplan, der er udarbejdet, forudsat at pengene er til stede. Boligen er blevet omvurderet, så
præsten har fået en huslejestigning, men dette er udenfor menighedsrådets regi.
Ad 6:
Sønderholm hhr. skal holde valg for de næste 2 år til efteråret.
Per Ulrik opfordrer til at man i de enkelte råd tager stilling til om man ønsker et udvidet samarbejde eller et
pastoratsråd . Man aftalte at Per Ulrik sender et udkast rundt, så man på næste fællesmøde kan arbejde
videre med sagen.
Ad 7:
Der er distriktforeningsmøde i Hadsund den 25.marts 2014,som man opfordres til at deltage i.
Provstigudstjeneste i Nibe den 30. april 2014.
Ad 8:
Sønderholm arrangerer sommerudflugten.
Nytårskur udsættes til næste møde..
Ad 9:
Næste fællesmøde holdes den 8. maj 2014 i Sønderholm.
Ad 10:
Hanna har meldt sig til kirkegårdskonference i Nyborg, men kan ikke deltage, så der er en ledig plads, hvis
nogen har lyst og mulighed for at deltage.
Ruth efterlyser at kirkens adresse fremgår af kirkens hjemmeside.

Referent: Ellen Mortensen

