Sønderholm d. 31.03 2013

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 4. april 2013 kl. 20.00 – 2130
I Sønderholm sognegård
Fraværende : Hanna og Jørn R
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
OK, Hanna skriver næste gang
3. Gennemgang af syn af kirke, herunder forslag til skab til grej til babysalmesang,
samt indhentning af overslag på øvrige pumkter.
Der er indhentet tilbud på skab til materialer til babysalmesang, i henhold til udleveret
skitse, (bilag) ca kr 11000 ekskl moms.
Der er overslag på vej på murerarbejde.
Der sættes ikke projekter i værk før end samlet overblik over nødvendige udbedringer er
kendte!
4. Skab til forstærker i sognegård
Tilbud på nyt skab til forstærker og sangbøger som vedlagte bilag er tilbudt til ca kr 5500
ekskl moms. Hertil skal lægges et mimdre beløb til elektrikerbistand. Der er stort behov
for at få afsluttet denne sag og få ryddet op i ”hjørnet”. Iværksættes!
5. Nyt fra kassereren:
Der er indgået aftale mellem vor regnskabsfører, Joan, og Huset Venture, om at alle bilag
for 2013 nu overdrages , samtidig er udkast til årsafslutning lovet til medio næste uge.
Der synes således gode muligheder for at dagligdagen for vort regnskab kan normaliseres.
Sven og Joan prøver at finde en model som kan give præsterne et betingsmidddel med
begrænset hævningsret, som tidliger aftalt!
Der afholdes første budgetmøde d 16. april kl 1500 i Sognegården.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
7. Nyt fra kontaktpersonen
Lene og Mette er så småt begyndt at lave personale håndbogen.

Der er dele af den, som er mere vigtigt end andet og den vil blive udfærdiget hen over
sommeren.
Personalehåndbogen vil, så snart den er færdig, blive sendt ud til personalet.
Det drejer sig om bl.a om ferie og sygdom.
Personale skal melde sygdom ind 1. sygedag til kontaktpersonen samt foretage
raskmelding.
Det er der for et år siden kommet et cirkulære om at alt ferie og sygdom skal regristeres..,
disse indskærpelser.
Heldigvis er vi ikke ramt af megen sygdom blandt personalet. Derfor er det alligevel
vigtigt at registrere fravær
7. Nyt fra formanden:
Takkekort fra Jette efter opmærksomhed i forbindelse med sygdom
Vi er nu tilmeldt fiberbredbånd for Præstebolig og Sognegård.
Sogneindsamlingen gav alt i alt kr 9203,45 inkl de 131 kr fra indsamling ved købmanden.
Der er modtaget opfordring fra Kirkens Korshær til at tegne et ”fadderkab”, Vi støtter i
forvejen!
Sagen om alternativ musik til konfirmationen er et årligt tilbagevendede problem for enten
Sønderholm eller Frejlev menighedsråd. Derfor burde sagen være drøftet på et ordinært
menighedsrådmde, men en gang imllem opståår de situationer, som kræver ”alternativ
behandling”. Her er det vigtigt at vi alle melder os med en mening. Således at nødvendige
beslutninger kan træffes på et kvalificeret grundlag!

9. Nyt fra præsterne

10. Nyt fra udvalgene:
11. Eventuelt
Sven har gennemmålt teleslyngen i salen, uden at finde fejl på ”slyngen”, (kablet)
Problemet må således antages at være en defekt boks! Per spørger North Star om forslag!
Per Ulrik
Formand

