Sønderholm d. 06.09.2013

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 5. september 2013
kl. 17.30- 21.45
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Jørn Ravnkilde og Margit Mühlbach
Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene og indledning ved Jørn Skøtt Andersen
 Per og Karner bød velkommen. Samtidig meddelte de, at Lene og Jane udtræder af
hvert sit menighedsråd. Jane blev budt velkommen som ny graver i Frejlev.

2.

Godkendelse af dagsorden
 Godkendt med den ændring, at punkt 13 rykker op som punkt 3.

3.

Gennemgang af mødekalender for fællesmøder
 Efter en del diskussion blev vi enige om at fortsætte, som vi gør i øjeblikket. Dvs.
fællesmøde hver anden måned med individuelle møder i tilknytning dertil, samt
individuelle møder i menighedsrådene i den måned, vi ikke afholder fællesmøde.
 Annette laver et forslag, som hun mailer til Per og Karner. Der kommer datoer for de
nye møder samt oplæg til næste fællesmøde.

4.

Ansøgninger – herunder beløbsramme for personaleudflugt?
 Vi bevilger en beløbsramme på 5.000 kr. ligeligt fordelt på de to menighedsråd.

5.

Præstegårdsudvalg
 Præstegårdssyn afholdes torsdag den 12. september kl. 16.
 Per orienterede om de ting, der er blevet lavet.

6.

Aktivitetsudvalg
 Der er lavet en plan for de næste fire måneder.

7.

PR (kirkebladsudvalg)
 Annette og Hanna går i gang med at lave en plan. Bjarne kontakter Nibe Avis for
indrykning af rettelse af dato for Skottes afskedsgudstjeneste.

8.

Kontaktpersoner – fællesopgaver, standard for sognegård/kirkecenter?
Funktionsbeskrivelser, børneattester etc.
Evt. kommentarer kan sendes pr. mail til Lene senest lørdag aften.
Funktionsbeskrivelserne kommer til at ligge på intra, når det kommer op at stå.
Spørgsmål om aflønning for afløsning kan foregå ved mellemregning mellem Sønderholm
og Frejlev Menighedsråd. Sønderholm Menighedsråd undersøger, om det er muligt.
Der foregår lønforhandlinger i øjeblikket.

9.

Medarbejderrepræsentanter

10.

Meddelelser fra præsterne

11.

Meddelelser fra kassererne

12.

Kalendersystemer. Nye og gamle?!
 Ellen og Hanna tager på administratorkursus i Brandsofts kalender 24. september.

13.

Samarbejde mellem gravere
Det udsendte oplæg blev diskuteret, fordele og ulemper oplistet. Oplægget og initiativet fik
mange roser.
Fordele: Flere timer på kirkegården
Ulemper: Kirkesangers funktionsbeskrivelse skal revideres/tillæg
Usikkerhed omkring frivillige
Nødvendigt at gå før slut
Dåbsfamilier
Signalværdi
Vi diskuterer videre i de enkelte menighedsråd, og punktet tages op på næste fællesmøde.

14.

Henvendelse fra FDF i anledning af jubilæum
 FDF kan arbejde videre med planerne i samarbejde med præsterne.

15.

Eventuelt
 Vi giver en afskedsgave i fællesskab til Ib Skotte Henriksens afskedsgudstjeneste.
Karner indkøber gaven.

Referent
Hanna Kristensen

