Sønderholm 08-04-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
d. 7. april kl. 17.00
Afbud fra Jørn pga. sygdom
Deltagere i mødet: Per, Sven, Inger, Annee, Klara, Povl og Hanna. Sussie deltog under punkt 5
og 7.
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
• Per fortalte om sogneaftenen i går med Bent Lexner. En god aften med stor spørgelyst.
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Henvendelse fra Lokalhistorisk Arkiv ang. bevarelsesværdige gravsten
o Vi har drøftet henvendelsen, og vi tager det op på næste KGUV-møde (17. maj kl. 15)
evt. i dialog med Lokalhistorisk Forening.
• Orientering om aftale med blytækker ang. utæthed ved apsis
o Blytækkeren har udført arbejdet.
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Der er planer om at opsætte en ”reklamesøjle” på Texaco-grunden med navne på de,
der sponsorerer projektet.
• Menighedsmøde 2016
o Per står for afholdelse af mødet. Vi starter med mødet og spiser derefter.
• Vedligehold 2016
o Maleren er rekvireret til sognegården. Går i gang, når der bliver nogle
sammenhængende dage, hvor der ikke er brugere af bygningen. Aftales nærmere
efter pinse.
o Under gennemgang af bygningerne opdagedes mange skadede tagsten på
sognegården.
• Billedoverførsel mellem kirke og sognegård
o Forbedret billedoverførsel afventer tilbud på anlægsarbejde i forbindelse med
kabelføring.
• Lyd i kirke og sognegård
o Der kommer en lydmand på torsdag ca. 9.30. Han vil sørge for en god og stabil
overførsel mellem kirke og sognegård. Flytning af rummikrofonen.
• Sogneindsamling den 13. marts evaluering
o Indsamlingsbeløbet blev på kr. 7.817,-.
• Ansøgning om støtte til DFS (børnearbejde) sommerlejr
o Vi støtter med kr. 500,-. Per sender videre til Joan.

•
Bispeportræt
o Vi støttede med kr. 800,1.
Møde om samarbejde i Provstiet i Sønderholm den 11. maj kl. 17.30
o Sussie, Annee, Per, Inger, Hanna, Klara, Sven tager med. Per melder os til.
• Konfirmation – vagtplan
o Klara og Hanna
5. Nyt fra præsterne
• Samarbejdet med Lene Forup (babysalmesang) er kommet godt I gang.
6. Nyt fra kirkeværgen
o Kirken trænger til kalkning indvendigt. Sydvæggene har det ikke godt.
o Der er råd og svamp i den store låge.
o Der kommer et eftersyn (Grøn Kirke) på et tidspunkt mellem 1. maj og august måned.
7. Nyt fra kontaktpersonen – se tidl. udsendte bilag
• Ansøgning om kursus til Ulla
o Kursus bevilget
• Anmodning om lønforhandling
o Vi bevilger lønstigning efter fagforeningens forslag.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Intet nyt
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget orienterer – punktet tages op på fællesmødet
• Valgudvalg
o Vi skal afholde et orienteringsmøde, evt. mundende ud i et opstillingsmøde primo
december.
10. Nyt fra kassereren
• Budget 2016 – er det godkendt?
o Sven kontakter Joan for den rigtige tekst.
• Budget 2017 – køreplan
o Der indkaldes til budgetudvalgsmøde hurtigst muligt.
o Vi giver et tilskud på kr. 1.000,- til Kastaniegaarden.
o Vi giver et tilskud på kr. 1.000,- til Sømandskirken. Sussie overfører beløbet.
o Som vanligt støtter vi Kirken på Festival med kr. 1500,-.
11. Eventuelt
• Povl foreslår, at vi fokuserer på succeshistorier, om det kirken kan, for at imødegå
udmeldelsestrenden.
•
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