Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag 5. november 2015 kl. 19.15
i Sønderholm Sognegård
Til stede: Per Ulrik, Sven Povlsen, Inger Strauss, Povl Thomsen, Klara Andersen, Hanna
Kristensen, Anni Theodorsen, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged, Karner Nøhr, Bjarne BangSchnack, Annette Gravesen, Helle Bang, Ruth Christensen, Bodil Elkjær, Margit Mühlbach
1. Velkomst ved formændene
• Per bød velkommen til mødet. Karner fortalte, der var genvalg til posterne i Frejlev
Menighedsråd.
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
• Godkendt
3. Ansøgning fra FDF
• Ansøgning om tilskud til indkøb af udstyr til landslejren næste år. Hvert råd
bevilger 5.000 kr. til formålet.
4. Budget 2016
• Frejlevs besparelser, der kommer til at vedrøre Sønderholm:
o Aktivitetsudvalget -10.000,00 kr.
o Minikonfirmander -15.000,00 kr.
5. Gudstjenesteplaner
• Godkendt
• Der bliver julesalmesangsgudstjeneste julesøndag i Sønderholm kl. 9.30. Skal
offentliggøres i Kirke og Liv, på kirkernes hjemmeside og kirkernes Facebookside.
Hanna sætter det på de to sidstnævnte og sender til Birte Fjorback til Kirke og Liv.
6. Undervisning af minikonfirmander
• Fremsendte funktionsbeskrivelse (fra Sussie) vedtaget med en enkelt rettelse.
Sussie udsender opdateret funktionsbeskrivelse.
• Vi ansætter Kathrine Kofod som underviser af tre hold minikonfirmander i 2016.
• Undervisningen foregår
o uge 1-7
o Uge 9-16
o Uge 17-24
• Kontaktperson for Kathrine bliver Sussie. Hvis det giver ekstra udgifter, deler vi
efter fordelingsnøglen. Karner eller Jørn giver de to andre besked.
• Sussie giver besked til Kathrine.

7. Nyt fra fællesudvalgene, herunder visionsudvalg og præstegårdsudvalg
• Visionsudvalget v. Povl uddelte til orientering, hvordan formalia omkring evt.
fremtidigt samarbejde i et fælles menighedsråd skal foregå. Det uddelte materiale
bliver medsendt pr. mail sammen med mødereferatet.
o Vi afholder menighedsmøder 1. marts. Visionsudvalget er tovholder på
annoncering, mv.
• Præstegårdsudvalget arbejder med at søge § 5-midler til de ekstra udgifter, der er
opstået – vandskade mm.
8. Aftale hvilke konsekvenser det afholdte møde om fremtidigt samarbejde skal
have – har været oppe tidligere på mødet
9. Afstemning af forslag til mødedatoer for næste år (tidligere udsendt bilag fra
Ruth).
• Sussie og Hanna kommer med nyt forslag, der følger forretningsordenen med
fællesmøde hver anden måned.
Eventuelt
• Jørn flytter 1. december og mister dermed sin km-linje. Vi betaler i forhold til
fordelingsnøglen.
Referent
Hanna Kristensen

