Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag 9. marts 2017 kl. 19.00
i Sønderholm Sognegård
Til stede: Per Ulrik, Egon Hostrup, Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Annee Katrine Bonde, Hanna
Kristensen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Nygaard Foged, Poul Østergaard Mortensen, Lis
Sennenvald, Jens Pedersen, Ruth Christensen, Helle Bang, Rikke Sommer Eriksen, Jørn Mortensen
Afbud: Betina Lassen, Jonna Gertsen
Dagsorden for fællesmødet:
1. Velkomst ved formændene
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
l Dagsorden og referat godkendt. Referatet blev underskrevet.
3. Vedtægter for fællesmøder
l Arbejdsgruppen arbejder videre med de ændringer, der blev foreslået under punktet; bl.a.
en positivliste i forhold til hvad fællesmøderne kan beslutte.
4. Ansøgning fra FDF
l Samme beløb som sidste år bevilges af begge råd, kr. 7.800 for hvert råd.
5. Budget 2018, aftale samråd
l Umiddelbart efter budgetrammen er kendt, aftales der fælles budgetmøde.
l Er der visioner og/eller ønsker til prioritering fremover, bedes de indsendt/samlet op.
6. Gudstjenesteplaner
l Intet nyt
7. Forslag fra præster dåbsklud etc.
l Er der nogen, der kender en, der vil være tovholder på projektet, er vi velvillige over for
det.

8. Nyt fra fællesudvalgene, herunder aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg
l Rikke er blevet formand for udvalget. Der er planlagt to arrangementer: 2. maj med Kjeld
Holm og 6. juni er der koncert i Sønderholm Kirke med Valfart. Udvalget vil prøve at
arbejde i temaer. Der er sogneaften på tirsdag i Frejlev Kirkecenter.
l Præstegårdsudvalget er blevet enige om at igangsætte det arbejde, der tidligere blev
udskudt i præstegården. Der bliver afholdt udvendigt syn af præstegården i forhold til evt.
nye tiltag.
9. Kort info om kirkernes hjemmeside. Dannelse af PR-Webudvalg.
l Webudvalget består af Egon, Rikke og Hanna. Hanna kalder sammen til første møde.
10. Afstemning af forslag til mødedatoer for næste år
l Indgår i udvalget, der skal arbejde videre med forretningsorden for fællesmøderne.
11. Eventuelt
l Frejlev står for årets studietur.
l Der blev diskuteret, om vi skal have altergang til begge gudstjenester.
Referent
Hanna Kristensen

