Sønderholm den 7. april 2011

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 7. april 2011 kl. 19.00 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Jørn SA, Margit og Mette
1. Mulighed for røddernes input – Hanna
 Vi sang en salme og talte lidt om rådsarbejdets omfang.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt med tilføjelse af lukket punkt til sidst.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Regnskab 2010, godkendelse og underskrift;– Margit A deltager i dette punkt
 Regnskabet godkendt og underskrevet
5. Nyt fra formanden
 Vi har modtaget takkebrev fra Sønderholm-Frejlev Pensionistforening og fra
støtteforeningen ”Kastanjegårdens venner”.
 Vi har fået en driftsramme for 2012 på 2.058.000 kr.
6. Lyd i kirke og sognegård, hvordan kommer vi videre?
 Nyt lydanlæg i kirken, teleslyngeforstærker, monitor til organist anskaffes i år (hurtigst
muligt) Ca. pris 84.500 + moms
 Næste år anskaffes basforstærker og lyd i sognegård til ca. pris 33.500 + moms.
 Sussie kontakter North Star og fortæller, at forhandlingerne overgår til Per og Hanna.
7. Messehagel
 Gudrun orienterede om udvalgets arbejde og besøget af kunstnerne Ingelise og Flemming
Bau og Estrid Eriksen.
 Vi har valgt Estrid Eriksen til at lave en grøn messehagel til vores kirke, og projektet sættes
nu i gang. Gudrun bevarer kontakten med Estrid Eriksen.
8. Nyt fra kirkeværgen, herunder syn af kirke, kirkegård og sognegård
 Per, Anni og Hanna arbejder videre med projektet.

9. Prioritering af opgaver i 2011 samt ønsker til budget 2012
 Præstegård, lyd, messehagel, opsamling fra syn, mere handicapvenlig kirkegård.
10. Nyt fra præsterne
 Sussie har lavet skrotkunst med konfirmanderne med Theresa som medhjælper. Korsene
kan ses udstillet i kirken.
 Minikonfirmandundervisningen afsluttes nu. Det har været et godt forløb med fuld
opbakning fra forældrene.
 Sussie informerede om problemer i forbindelse med konfirmationsundervisningen næste
år. Sussie og Jørn kommer med oplæg til, hvordan det logistiske kan løses. Vi stiller
sognegården til rådighed.
 Julicaféen bliver ikke aktuel i år, da Kastanjegården ikke lukker ned. Evt. andre initiativer
for de ældre må ikke overstige beløbet fra sidste år.
11. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Husk at meddele til Mette, hvornår I holder ferie. Tove laver fælles plan for personalet og
mailer den ud.
12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
13. Nyt fra udvalgene
 Kulturudvalget – en sogneaften tilbage. Efter sommerferien er der gospellørdag den 17.
september, Søren Ryge og Gitte Ørskov kommer i løbet af efteråret.
 Præstegårdsudvalget – køkken/badeværelsesprojektet sættes i gang snarest.
14. Eventuelt
Punkt til næste møde: Retningslinjer for sognegården, ansvar for og brug af den. Skak prøver at
lave et oplæg i samarbejde med Mette.
Referent
Hanna Kristensen

