Nibe 03.12.09

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 8. april 2010 kl. 17-18.30 i Sønderholm Sognegård

Afbud: Margit
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Mulighed for røddernes input – Pia med egen langfredagsbøn.
Godkendelse af dagsorden – godkendt.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde – godkendt og underskrevet.
Nyt fra formanden
a. Der blev bevilliget et tilskud til Kirkens Korshær samme beløb som sidste år.
b. Der blev bevilliget et honorar til Jonas på 1700 kr. for afløsning af Margit i forbindelse
med konfirmation.
c. Der blev endvidere efterbevilliget et honorar til Jonas på 1000 kr. for solosang i
forbindelse med gudstjenesten langfredag.
Menighedsmøde d. 6. maj
a. Der blev snakket om, at der burde have været arrangeret noget særligt for at trække
menigheden til menighedsmødet. Vi aftalte, at vi i år, får Sussie til at viser power
point show fra sidste års fællesmøde. Der indrykkes annonce i Nibe Avis (Pia). Der
serveres hvidvin og boller med ost (Mette). Mødet starter kl. 19.00.
Nyt fra præsterne
a. Der arrangeres igen i år Juli-cafe i Frejlev Kirkecenter. Der blev besluttet at
arrangementerne er gratis.
Nyt fra kassereren – budget 2011.
a. Der indkaldes til budgetudvalgsmøde onsdag den 28. april kl. 16.30 i Sønderholm
sognegård.
Nyt fra kirkeværgen - intet at referere.
Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
a. Ferieplanen er næsten færdig. Menighedsrådsmedlemmernes ferie blev noteret, og
Mette fører det på den fælles plan, som hun sender rundt, når den er færdig.

b. Fælles personalekonsulent er nu ansat. Mette har kontaktet personalekonsulenten
som fremsender beskrivelse af de ydelser som vi kan trække på. Mette har
kontakten og sender beskrivelsen rundt, så snart hun modtager den fra
personalekonsulenten.
c. Der er afholdt medarbejdermøde. Der blev talt om at slå det sammen med et
personalemøde til næste år og at holde det i februar måned. Endvidere talte vi om
at holde det sammen med Frejlev.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten – ikke til stede.
11. Nyt fra udvalgene
a. Præstegårdsudvalget: Præstegårdshaven skal have et løft. Der er træer, der skal
beskæres og nogle skal fældes. Prisen herfor bliver ca. 25.000 kr. Vi regner med at
dette arbejde udføres i 2010. Derudover skal der arbejdes med en langsigtet plan
for ændring/vedligeholdelse af præstegården.
12. Eventuelt

Der skal på den næste årsplan sikres, at der ikke lægges så mange møder i det
tidlige forår og i september måned. Vi må se på, hvad vi kan skubbe lidt frem
og tilbage i planen.
Referent/
Bo Kikkenborg Larsen

