Referat fra fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 2. oktober 2014
kl. 19.00
i Sønderholm Sognegård
Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene

2.

Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde.

3.

- Udflugten
- Sammenkomster i forbindelse med jul og nytår.

4.

Datoer for fællesmøder efter 2.9. 2014 – og i 2015

5.

Resultat af MR-valget i Sønderholm.

6.

Nyt fra præsterne.

7.

Nyt fra fællesudvalgene

8.

Eventuelt.

Til stede var: Per Ulrik, Inger Strauss, Poul Thomsen, Jørn Ravnkilde, Svend Povlsen ,
Hanna Christensen, Henrik Stigel , Karner Nøhr, Bjarne Bang-Schnack, Helle Bang,
Annette Gravesen, Ruth Christensen, Bodil Elkjær, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged og
Ellen Bak Mortensen.
Ad 1:
Karner bød velkommen med særlig velkomst til Helle Bang, der blev valgt til dirigent.
Helle takkede for valget og udtrykte glæde ved at indtræde i menighedsrådet.
Per Ulrik bød velkommen.
Ad 2:
Hanna efterlyste et sluttidspunkt for mødet på dagsordenen, hvilket blev fastsat til kl.
20.30. Dagsorden herefter godkendt.
Referat godkendt.

Ad 3:
Karner takkede for en veltilrettelagt udflugt.
Datoen for nytårsfesten for begge mhr og personale er fastsat til fredag den 23. januar kl.
18.00 i Kastaniegården i Frejlev. Festen holdes uden ægtefæller. Stedfortrædere inviteres.
Jørn foreslår at man også inviterer frivillige, som hjælper i årets løb. Til næste fællesmøde,
som afholdes i Frejlev, vil festudvalget gerne have oplyst, hvem der skal inviteres.
Der holdes juleafslutning for Frejlev mhr. + personale på kirkekontoret i Frejlev.
Ad 4:
Ruth udfærdiger en liste over mødedatoer og rundsender den. Man fortsætter med
fællesmøder hver anden måned.
Sussie og Annette planlægger at holde det lovpligtige medarbejdermøde, evt. 12.
november 2014.
Ad 5:
Der er afholdt valg til mhr i Sønderholm. Jørn Ravnkilde er udtrådt og Klara Andersen er
indtrådt. Karner ønskede tillykke med valget til de valgte og takkede Jørn Ravnilde for
samarbejdet.
Sussie orienterede om at hende og Jørn er tilknyttet Team øst, hvilket indebærer,
at præsterne her afløser hinanden ved ferie og frihed.
Gudstjenestelisten er udfærdiget til og med konfirmationerne.
Sussie og Jørn har lavet en ny fordelingsnøgle, der indebærer at man deler opgaverne
ligeligt imellem sig, således at Sussie får flere gudstjenester og Jørn færre, og Jørn til
gengæld får flere andre opgaver.

Per Ulrik orienterede om præstegårdsudvalgets arbejde.
Alle arrangementer i foråret er på plads.2 sogneaftener og 1 koncert. Udvalget udsender
en mail med datoerne.
Poul orienterede om Aalborg Kommunes vandplan-vandløbsrestaurering – som ikke
forventes at få betydning for præstegårdens jorder.
Der er kommet en ansøgning fra 2c fra Frejlev skole om at kunne låne et lokale til at holde
en klassefest, hvilket man diskuterede. Sønderholm mhr v/ Jørn og Sven svarer på
ansøgningen.
Per Ulrik indkalder til en fælles visionsdag først i det nye år.

Evt.
Der afholdes et arrangement i Nibe kirke lørdag den 1. november kl. 15.00 – 17.30 i
anledning af provst Jens Anders Djernes 25 års jubilæum. Der sendes en fælles gave fra
begge menighedsråd.

Ref: Ellen Bak Mortensen

