Sønderholm 14. september 2017

Referat af fælles MR-møde for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag 14. september 2017 kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård
Til stede ved mødet: Per Ulrik, Egon Hostrup, Hanna Kristensen, Povl Thomsen, Peter Stoffersen,
Betina Lassen, Annee Katrine Bonde, Jørn Skøtt Andersen, Sussie Foged
Afbud: Helle Bang
1. Velkomst ved formændene
• Per bød velkommen
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
• Dagorden og mødereferat godkendt
3. Orientering om FDF ved Ruth og Per
• Ruth og Per deltog i bestyrelsesmødet. Der ledes efter et nyt område, hvor man kan
være, og hvor der evt. med tiden kan bygges et nyt kredshus, da lejemålet på Ryhøj
kan forventes opsagt i forbindelse med ejerens eventuelle salg af området. Fristen for
opsigelse er derfor ændret til et halvt år. Der er nu 107 medlemmer af FDF.
• Vi fortsætter samarbejdet med FDF om en årlig friluftsgudstjeneste.
4. Budget 2018, - er der fælles nyt efter budgetsamrådet
• Der indkaldes hurtigst muligt til præstegårdsudvalgsmøde.
5. Orientering om konfirmander og minikonfirmander
• Der er ansat ny kirkesanger/minikonfirmandunderviser, Henriette Mader Dinesen, som
starter 1. oktober.
• Der er 80 konfirmander i år. Minikonfirmander: et hold i Sønderholm i efteråret, tre
hold i Frejlev i foråret.
6. Nyt fra fællesudvalgene, herunder aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg
• Aktivitetsudvalg - Tema i efteråret: Det at være dansk. Til foråret drejes temaet over
mod dannelse. De forskellige arrangementer skal forelægges de respektive råd til
godkendelse.
7. PR-Webudvalg – ny hjemmeside. Se vedhæftede bilag
• Efter en debat om, hvad sigtet er med en ny hjemmeside, blev udvalgets indstilling

•
•

godkendt. Dvs. at udvalget arbejder videre med at lave den ny hjemmeside i
samarbejde med ByMedia v. Thomas Andersen.
Udgiften til hjemmesiden fordeles mellem rådene med 50/50.
Vi går i gang med det samme og finder ud af, hvordan økonomien kan strikkes
sammen.

8. Næste fællesmøde
• 8. november i Frejlev Kirkecenter
• Nytårskur i Sønderholm afholdes fredag den 19. januar kl. 18.
9. Eventuelt
• Gaveregulativ - gaver til runde fødselsdage og 75 års fødselsdag. Sussie sender det
nuværende gaveregulativ til Ruth.
Referent
Hanna Kristensen

