Sønderholm d. 18/8 2011

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 18. august 2011 kl. 19 – 22
i Sønderholm Sognegård
1. Mulighed for røddernes input – Jørn
 Vi fik læst op af en kronik med titlen: Folkets fælles rum for afmagten.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet fra sidste møde godkendt og underskrevet
4. Nyt fra kassereren – kvartalsrapport, Margit deltager og gennemgår kvartalsrapporten
 Kvartalsrapporten gennemgået og forklaret
5. Nyt fra formanden
 Vi er inviteret til Aalborg Menighedsplejes 10 års jubilæum.
 Vi bliver pænt repræsenteret til informationsmøde om personalesamarbejde. Mette,
Sussie, Jørn og Anni deltager.
6. Tilmelding til udflugt d. 28/8
 Pia samlede op på tilmeldinger og videresender dem til Frejlev.
7. Planlægning af høstgudstjeneste (og status på messehagel?)
 Provsten har bedt om os at skrive noget om messehagelen til stiftsårbogen – med billeder.
Pia spørger Gudrun, om hun vil tage sig af det, evt. i samarbejde med kunstneren. Der er
deadline 30. september.
 Jørn aftaler med provsten, hvem der gør hvad under gudstjenesten. Den nye hagel kan
måske nævnes under meddelelser.
 Mette sørger for bestilling af mad.
8. Kaffebryggeliste
 Vi vil gerne have Ella til at hjælpe til ved sognemødet.
9. Ansættelse af gravermedhjælper, orientering
 Henrik Stigel ansat. Mette kontakter personalekonsulenten ang. hjælp til lønforhandling.
 Ulla er bevilget 6 måneders orlov iflg. ansøgning.

 Der er afskedsreception for Ulla 30. august kl. 16. Mette sørger for gave.
10. Fælles visionsmøde med Frejlev Menighedsråd d. 1. september
 Frejlev Kirkecenter kl. 17
 Oplæg, spisning, oplæg/gruppearbejde.
11. Planlægning af menighedsmøde d. 21/9
 Gudstjeneste
 Ost og boller til ca. 30 – Skak spørger Ella, om hun vil stå for det.
 Vi bruger invitationen fra kirkebladet til udsendelse til lokale foreninger, skolebestyrelse,
borgerforening, FDF, RIF m.fl. Pia og Hanna mailer sammen derom.
 Vi mailer hver et spørgsmål til debat til Jørn.
12. Status præstegård og kvadrer
 Sydmuren er nu færdigrenoveret og fremstår flot.
 Præstegårdsrenoveringen er næsten overstået.
13. Kirkebladet fremover, antal udgivelser m.v.
 Kirkebladsudvalget kommer med et oplæg til fællesmødet i december.
14. Nyt fra præsterne
 Der er igen klaget over lydanlægget i kirken. Vi henviser de, der klager, til Anni, så hun får
en førstehåndsberetning og en chance for at indkredse problemet.
15. Nyt fra kirkeværgen
16. Nyt fra kontaktpersonen
17. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
18. Nyt fra udvalgene
 Forvaltning af præstegårdsjorden fortsættes af Helge Niss.
19. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

