Sønderholm d. 15.08.2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 15. august 2013
i Sønderholm Sognegård

Afbud fra Jørn Ravnkilde
1.

2.


Mulighed for ”røddernes input” – Inger!
Inger læste en liste over ting, der er kommet til i hendes tid. Tankevækkende…
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om fælles standard sognegård/kirkecenter
under punkt 6.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, herunder evaluering af forløb af
fællesmødet i juni
 Referat godkendt og underskrevet
 Fint forløb af sidste fællesmøde. Vi fortsætter med vores eget møde først. Om fornødent
kan vi mødes umiddelbart efter fællesmødet, hvis vi skal have taget en hurtig
beslutning/konfirmering som udløber af førnævnte.
4. Kassereren/økonomi:
Årsafslutning. Revisionsrapport!
 Vi har endnu ikke modtaget revisionsrapport!
Ny regnskabsfører, erfaringer
 Godt samarbejde med Joan Gerdt
Ønsker om anlægsbevilling, herunder udviklingsplan for kirkegård.
 Ønske om 30.000 kr. afsat til afsøgning og opstart af udviklingsplan, oplæg, evt.
sognemøde mv.
Bevilling til oprettelse af intra på hjemmeside
 kr. 1800 bevilget.
Betalingskort til Sussie bevilget med kr. 6.000 som rådighedsbeløb. Joan anskaffer kortet.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Henrik og Helle står for personaleudflugten i år. Beløbsramme aftales på fællesmøde.
 Der kommer en virksomhedspraktikant på kirkegården.
 Arbejdstilsynet har været her. Porten er efterset og godkendt.

6.

Nyt fra kontaktpersonen
 Punkt til næste møde: ansøgning om udvidelse af kirkekoret.
 Lene Bilde udtræder af Frejlev Menighedsråd ved årets udgang.
 Personalekonsulenterne er meget langsomme til at svare på mails og skal rykkes for
svar. Mette gensender de mails, der ikke er kommet svar på. Hvis der ikke er kommet
svar inden for få dage, sendes de til provsten.
7. Nyt fra formanden:
Bænk på gravsted
 Ansøgning med tegning/billede kan fremsendes til graver/kirkeværge til evt.
godkendelse.
Køleanlæg i kapel
 Vi har ingen køleanlæg og skal intet anskaffe.
Varmestyring i sognegård
 Per arbejder fortsat på at ændre varmesystemet
Diverse arbejder
 Per har løsningsforslag til tømrer ang. nemmere adgang til klokkerne.
 Skab i kor og sal er opstillet.
 Per har indhentet priser på forsk. malerarbejde, der er i gang eller går i gang i efteråret.
Kaffeliste, skal der frivillige på banen?
 Aktuelt ingen emner, Sussie og Hanna prøver at lave et opslag på kirkernes
Facebookside.
Statistikbøger, hvem gør hvad?
 Kirketjener sørger for at skrive i statistikbogen.
Brandsoft-kalender. Hvad er status, og hvem har initiativet!
 Hanna sender oplysninger på rødderne ind til Joan Gerdt til kalenderen. Der indkaldes
snart til kursus i brug af den.
 Afvikling af Google-kalenderen tages op på næste møde.
Rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer!
 Opslag på hjemmeside og i kirkeblad.
Div. henvendelser
 Per orienterede om et par henvendelser
8. Nyt fra præsterne
 Minikonfirmander Sønderholm starter om 14 dage og slutter af med
Juniorspaghettigudstjenesten i oktober.
9. Nyt fra udvalgene:
Orientering om vedligeholdelse af præstebolig
Aftale syn på præsteboligen.
 Per sender datoforslag ud.
10. Eventuelt
 Skabelon til regning for begravelseskaffe (Sven og Hanna)
 Sven indkøber stige til kirken.








Sven og Anni prøver at vende mikrofon i kirken, så der kommer bedre lyd over i
sognegården.
Whiteboardet kan benyttes som salmetavle i sognegården.
Per kontakter North Star for bedre balance på lyd.
Husk tilmelding til udflugten.
Der afholdes seminar for fælles høringssvar 9. oktober.
Punkt til næste møde: Hvem kan aflaste Mette? Hanna bestiller mad og vin til
fællesmødet i september.
Referent: Hanna Kristensen

