Sønderholm d.19.8.2014

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 19. august 2014 kl. 16.30
i sognegården
Afbud fra Sussie (kursus) og Jørn SA (ferie)
1. Mulighed for ”røddernes input”: Per
 Vi talte om, hvor folkekirken er på vej hen, og hvilket alternativ er der, hvis den ikke
fungerer.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna), herunder
opfølgning af aftaler
 Referat godkendt og underskrevet
4. Kassereren/økonomi
 Halvårsopgørelse udsendes på mail. Budgettet ser ud til at holde.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Anni og Henrik vil gerne til kirkegårdsmesse på Mors førstkommende mandag.
Beløb på 300 kr. pr. person er bevilget.
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Samarbejdsaftalen med Frejlev for graverne henstilles til videre bearbejdning, så
procedure i forhold til længerevarende sygdom kan indskrives.
 Orgelbrille til Margit er selvfølgelig bevilget.
7. Nyt fra formanden
 Vi har fået en henvendelse fra Sct. Georgs Gildet om lån af sognegården til en
foredragsaften 25. oktober. Vi godkender.
 Julebelysning. Sven tager kontakt til borgerforeningen. Vi forestiller os måske at
sponsorere en mast, men tager det op igen.
 Vi vedtager at give 2.500 i jubilæumsgave til FDF.
 Der afholdes økonomikursus for valgte og fødte MR-medlemmer 10.11. kl. 17.30-19
i Støvring Sognegård
8. Menighedsrådsvalg- procedure og tidsplan
 Valgudvalget består af Per, Jørn R og Hanna
 Hanna sender annonce til Kirke og Liv og Nibe Avis
 9. september afholdes valggeneralforsamling
9. Hjertestarterprojektet
 Står stille i øjeblikket.

10. Problemer med skybrudsskader på p-pladsen
 Per og Sven går i gang med at se på vores muligheder for at gøre noget. Per
orienterer Torben, Joan og Helle.
11. Nyt fra præsterne
12. Nyt fra udvalgene. Opfølgning på iværksatte projekter!
 Kirkegårdsudvalgsmøde flyttes til tirsdag 23. september 10-12. Bemærk ændret
dato!!! Den 16. september som vi først valgte, er der temadag, som gravere,
medhjælpere, kirkeværge, formand for kirkegårdsudvalg og
provstiudvalgsmedlemmer fra Aalborg vestre og Rebild provstier er inviteret til.
 Der er brug for flere urnegravsteder. Vi tager placeringen op på
kirkegårdsudvalgsmødet.
13. Eventuelt
 Næste MR-møde flyttes til 11. september pga. optagelser til DR Kirken. Hanna
opdaterer på Google-kalenderen. - Mødet flyttet til 18.9.
 Annis 25-års jubilæum 1. oktober skal fejres. Vi beder Sussie som kontaktperson
om at være tovholder på receptionen.
14. Lukket møde – Vi følger kontaktpersonens indstilling ang.
medarbejderrepræsentantens deltagelse i MR-møderne.
Referent
Hanna Kristensen

