Referat af fælles menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. september 2012 kl. 19.00 – 22.00
i Sønderholm Sognegård.
Fælles dagsorden:
1. Salme
a. Septembers himmel er så blå…
2. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste fællesmøde
a. Godkendt og underskrevet
4. MR-valg 2012
a. Vi er klar.
5. Kopimaskine-udvalg
Vores kontrakter for vores kopimaskiner udløber i løbet af det næste år. Derfor er
der nedsat et udvalg til at kigge på hvad vi så skal gøre. Udvalget består af Merete,
Bjarne og Karner fra Frejlev samt Bo og Sussie fra Sønderholm.
6. Nyt fra øvrige fælles udvalg
- Kulturudvalget
o Der er lavet aftaler om arrangementer for den kommende periode. Merete
omdelte oversigt herover.
- BUK (herunder samarbejde med FDF)
o Frejlev menighedsråd er ikke repræsenteret i BUK udvalget. De opfordres til at
finde en repræsentant. De nye menighedsråd vælger en repræsentant fra hvert
råd til BUK udvalget.
o Karner har inviteret til en dialog med FDF ang. tilskud/samarbejde. Karner
inviter FDF og Bo deltager fra Sønderholm.
o Pia gjorde opmærksom på, at menighedsrådene har ret til en bestyrelsesplads i
FDF’s bestyrelse. De nye menighedsråd vælger hver deres repræsentant,
såfremt de måtte ønske det.

-

Kirkebladsudvalget
o Der blev besluttet, at kirkebladsudvalget skifter navn til PR-udvalget. Der findes
en dato for et møde i udvalget i forlængelse af dette møde, hvor der skal laves
en plan for møder for 2013, og hvor der bliver diskuteret visioner for kirkernes
PR fremover.
7. Orientering om Præstegårdsudvalgets gennemgang af fordeling af udgifterne ved
præsteboligen, med udgangspunkt i nyt cirkulære for tjenestebolig pr 1. august 2012
a. Per Ulrik orienterede om præstegårdsudvalgets arbejde:
b. Præsteboligen har tjenstlige lokaler. Derfor skal vi sørge for adgangsforhold,
snerydning, saltning.
c. Haven skal passes af os, da den er over 1000 kvm.
d. Der findes regler for fastsættelse af husleje og fordeling af energiudgifter.
e. Ovenstående punkter opstilles i en samlet oversigt som menighedsrådene og
sognepræsten tiltræder således, at der er fuld klarhed for alle parter.
f. Haven trænger til en modernisering. Præstegårdsudvalget skal arbejde videre med
det.
g. Vinduer mod syd er udskiftningsmodne. Per har indhentet tilbud herpå som sendes
rundt til præstegårdsudvalget. Der skal findes finansiering hertil.
h. Der skal laves 5 års planer vedr. vedligehold og modernisering. Præstegårdsudvalget
skal arbejde videre hermed.
8. Funktionsbeskrivelser v/ kontaktpersonerne (til drøftelse uden
medarbejderrepræsentanter) – lukket punkt.
9. Eventuelt
a. Anni efterlyser årlig visionsmøde – Der er behov for at arbejde med bredere
samarbejde mellem medarbejderne. Begrebet ”social kapital” vil kunne bruges som
udgangspunkt for et visionsmøde.
b. Jørn vil gerne have ældrearbejdet på dagsorden til næste fællesmøde. Hvad kan
kirken tilbyde til de ældre i fremtiden? Skal menighedsrådene have en
repræsentant i pensionistforeningens bestyrelse? Hvad med seniorerne?
c. Sussie efterlyser et aktivitetsudvalg som tager sig af kirkernes samlede aktiviteter.
d. Valgmøde: Begge formænd opfordrer på valgmøde til, at de nye menighedsråd
arbejder hen imod et fælles pastoratråd.
Refereret af Bo Kikkenborg Larsen 6. september 2012

