Sønderholm d. 14.08.2009

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 13. august 2009 i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Per, Helle syg
1. Mulighed for røddernes input – Jørn
 Vi fik uddelt nogle kapitler fra Pro Ecclesia, så Wedding Entrance på YouTube og fik en
god diskussion om, hvor ”bred” kirken skal være.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 13
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Vedtægt for kontaktpersonen
 Mette træder ind som kontaktperson under Helles sygemelding.
 Punktet udsat til næste gang – Mette og Margit kigger på standardvedtægten i
fællesskab og mailer forslag rundt inden næste møde
5. Regulativ for kirkesangeren
 Kirkesangeren har ugentlig fridag om mandagen.
 Mette og Margit gør regulativet færdigt i samarbejde med Jonas til endelig
godkendelse på næste møde.
6. Nyt fra formanden
 Orienterende møde om stiftsrådsvalg – Pia og Bo deltager
 Energimærkning – Bo er kontaktperson
 Erfa-møde med Annis graverkolleger er velkommen i sognegården. Anni aftaler selv
med Ella.
7. Konfirmandstuen
 Sussie og Jan flytter møblerne ud. Rettelse: Per Ulrik får tømrerne til at gøre det.
8. Planlægning af høstgudstjeneste (20. september)
 Konfirmander m. forældre og søskende er inviteret.
 Mette aftaler med Ella og bestiller mad til ca. 70 personer.
9. Kaffebryggeliste
 Pia mailer den ud.

10. Fællesmøde med Frejlev Menighedsråd d. 10/9
 Pia byder velkommen og er ordstyrer.
 Sussie giver oplæg.
 Mette laver aftensmad, Pia bager brød til.
11. Anmodning fra Post Danmark, Nibe, om at postbude i Sønderholm kan spise deres
frokost i sognegården (se mail)
 Bevilget under forudsætning af at de kirkelige aktiviteter har forrang. Pia melder tilbage
til Post Danmark.
12. Ansøgning fra Kirkens Korshær, Aalborg, om midler til indkøb af mindesten til gravplads
 Vi bevilger 1000 kr.
13. Kirkeblad
 Diskussionen tages op igen i kirkebladsudvalget.
14. Nyt fra præsterne
 Kursus i interaktiv tavle 14-16 den 3. september
 Gospelkoncert i Nibe Kirke 22. august kl. 16.30
 Opfordring til præstegårdsudvalget om at konstituere sig og følge op på referatet af 21.
april.
15. Nyt fra kassereren – kvartalsrapport
 Kvartalsrapporten blev gennemgået.
16. Nyt fra kirkeværgen, herunder prioritering af synsudsatte opgaver
 Hanna aftaler med Per, hvordan vi prioriterer.
17. Nyt fra kontaktpersonen
18. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
19. Nyt fra udvalgene
20. Vedtægt for kasserer
21. Eventuelt
 Punkt til næste møde: Ansøgning fra Ella om flere timer til mindesammenkomster.

