Sønderholm 3. april 2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. april 2014
i sognegården
16.30 – 18.00 Menighedsrådsmøde
Povl Thomsen deltog i mødet fra punkt 8
1.

2.

3.


Mulighed for ”røddernes input”: Beretning fra Nyborg møde!
To store temaer var på dagsordenen: Skovkirkegårde og udviklingsplaner.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet med rettelse af ordlyden under punkt 5 fra fjernstyring til
fjernaflæsning
4. Kassereren/økonomi - afslutning af regnskab for 2013
 Underskud på 235.000 kr. Opstået ved indkøb af den nye maskine til kirkegården samt
omsætning af kamtakker.
 Overslag på maling af sognegården - foyer, udvendige vinduer: 55.000 kr.
 Tilbud på maling af indvendige vinduer i kirken og reparation af bænke. Udvendige døre
males.
 Per laver en oversigt over de ting, der skal laves, så vi kan få dem prioriteret og sat i værk.
5. Aftale om budgetudvalgsmøde
 Onsdag 23. april kl. 10 i sognegården
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Løssalg af div. varer fra kirkegården lægges i kollektkassen.
7. Nyt fra kontaktpersonen
 Hanna ansat i fleksjob. Henrik genansat som gravermedhjælper.
8. Nyt fra formanden - Varmesystem i sognegården
 Vi har fået tilbud fra VVS-mand på kr. 21.000 på ny styring af varme. Vi prøver at henvende
os til kommunen for at få hjælp til tilskud (dagplejere).
9. Sogneindsamling for Folkekirkens nødhjælp – evaluering
 Knap så stort beløb indsamlet som tidligere år. Form, tid og sted blev diskuteret.
10. Trådløst netværk i sognegården, Wi-Fi-forstærker, hjertestarterprojektet.

 Wi-Fi-forstærker indkøbt, men endnu ikke opsat. Sven tager sig af det.
 Der er ikke noget nyt om hjertestarterprojektet. Det ligger stadig hos TRYG-fonden.
11. Henvendelse fra Menighedsplejen
 Per undersøger sagen nærmere og tager punktet op på næste fællesmøde.
12. Nyt fra præsterne - Skolereformens betydning for konfirmander og minikonfirmander
 Der er fra centralt hold forhandlet en minimumsløsning, der hedder: Fra uge 34-42 ligger
undervisningen på vanlig tid, derefter eftermiddagsundervisning. Der må forhandles lokalt
derud fra. Sussie har møde med Sønderholm Skole på mandag 7. april.
13. Nyt fra udvalgene - Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår.
Status på igangsatte arbejder.
 Se under punkt 4
14. Kirkegårdsudvalgets opfølgning efter sidste møde. Herunder nyt digitalt kort og indkøb af
bænke.
 Der arbejdes videre med det digitale kort. Der indkøbes tre bænke efter tilbud, hvis der er
plads i budgettet.
 Arbejdet med nyt grus på gangene på kirkegården er så småt sat i gang.
15. Eventuelt
 Vi har modtaget en henvendelse om Aalborg Samråd.
16. Lukket møde
 Intet til dette punkt

Referent
Hanna Kristensen

