Sønderholm d. 2/4 2009

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 2. april 2009 kl. 19.30 – 22.00
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Preben og Jørn
1. Mulighed for røddernes input – Mette
 Mette uddelte aviser til os – hus forbi, de hjemløses avis.
2. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet
4. Forretningsorden for Sønderholm Menighedsråd (se bilag med forslag)
 Forslaget til forretningsorden blev vedtaget og underskrevet.
5. Nyt fra formanden
 Pia uddelte diverse materiale.
 Ansøgning fra FDF på 6000 kr. blev bevilget.
6. Medlemskab af Kastanjegårdens venner?
 Jørn spørger, om vi kan blive medlem for 1000 kr.
7. Ansøgning fra Kirkens Korshær (se bilag)
 Vi støtter gennem kollekt.
8. Ansøgning fra Danmarks Kirkelige Mediecenter (se bilag)
 Ikke bevilget
9. PR-ansvarlig i MR (se tidl. udsendt vedr. Folkekirkens Informationstjeneste)
 Jeanett er PR-ansvarlig – Pia melder hende til.
10. Stormøde om ”Udfordringer til fremtidens biskop” d. 16. april
 Sussie og Jørn deltager muligvis.
 Henning Toft Bro, som er en af kandidaterne, kan høres i Dommergården i Nibe d. 20.
april.
11. Stiftsmenighedsrådsstævne d. 16. maj
 Mette har booket på Søgårds Bryghus til frokost og San Giovanni til aften. Mette sender
materialet til Pia til medbringelse til fællesmødet. Endelig tilmelding på næste møde.

12. Fællesmøde med Frejlev MR og medarbejdere 26/4
 Der er udsendt invitation, Mette beder Ella om at bestille frokost, kaffe og kage og
borddækning. Frokosten får vi fra slagteren i Gistrup.
13. Konfirmation d. 8. maj, hjælpere til modtagelse af telegrammer mv.
 Mette og Helle tager sig af det.
 Fotografering af konfirmanderne bliver i den store sal inden gudstjenesten.
14. Præstenormering
 Pia sender i samarbejde med Karner ansøgningen (tidligere udsendt) af sted med
enkelte rettelser.
15. Nyt fra præsterne
 Den nye gudstjenesteliste er fremsendt.
16. Konfirmandstuen
 De forskellige tilbud blev gennemgået, og der var enighed om de ting, vi gerne vil have.
Sussie tager kontakt til Højer og Kinnarps for at få de sidste rettelser på forslagene.
17. Lys i kirken
 Hanna tager kontakt til Lars Martens til afklaring af tilbud på lys i kirken og
videresender det til Preben, som forhåbentlig godkender det.
18. Messehageler, nedsættelse af udvalg?
 Punktet udsættes til næste møde under røddernes input - Hanna
19. Opfølgning på budgetmøde (Bo og Pia)
 Pia og Bo deltog
20. Nyt fra kassereren – specielle ønsker til budget 2010?
21. Nyt fra kirkeværgen
 Vi har modtaget 2 tilbud på kalkning af kirken samt tilbud på maling.
22. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
23. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
24. Nyt fra udvalgene
25. Eventuelt
 Mette tager kirkekaffen for Preben skærtorsdag.
Referent/
Hanna Kristensen

