Sønderholm 19-08-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
Torsdag d. 18. august kl. 17.30
Alle til stede
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
•

Sven gjorde opmærksom på sit brev med forslag om en ny måde at organisere
menighedsrådene på.

2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Gennemgang af synsprotokol
² Husk at sætte kalkning mm. indvendigt på budgettet.
² Husk ønske fra organisten om udvidelse af orgel
² Opsamling af de punkter, der mangler at blive udført
• Sønderholm Samråd. Kunstudvalget – er der noget nyt?
² Tidshorisonten for indvielsen af skulpturen på plænen, hedder nu oktober. Vi vil
stadig gerne være en aktiv del af indvielsen.
• Status på vedligehold
• Kirkekaffeliste
² Ella hjælper til 27. november
• Indkøb af computer til sekretær
² Godkendt. Hanna sender regningen til Joan.
• Udsmykning til sognegård/våbenhus? Se Jørns tidl. udsendte mail af 29.7.
² Principielt synes vi, det er en god idé med skiftende udstillinger. Sven og Povl ser på
mulighederne og kommer med forslag til næste møde. Jørn svarer på fremsendte
mail.
5. Nyt fra præsterne
• Onsdag har Sussie møde med Katrine, der skal undervise minikonfirmanderne.
• Konfirmandholdene starter op 13. september med Jørn som underviser.
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2017 – køreplan, herunder budgetsamråd
² Der er budgetsamrådsmøde I Frejlev Kirkecenter tirsdag 6. september kl. 19.00.
Sussie, Jørn, Per, Povl og Sven deltager.
7. Nyt fra kirkeværgen

8. Nyt fra kontaktpersonen
• Generelt er der god stemning. Medarbejderne savner Jørn til kaffemøderne om
tirsdagen.
• Der er sket en fejl med Ellas lønseddel. Det er nu rettet.
• Katrine bliver ansat igen til undervisningen af minikonfirmanderne.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Nyt mailsystem - hvad gør vi? Punkt på fællesmødet i september. Sussie og Hanna
kommer med et oplæg.
• Præstegårdsudvalget orienterer om forpagteraftale
² Erik Staun vandt licitationen og starter forpagtningen 1.1. 2017.
• Valgudvalg. Herunder planlægning af mødet den 13. september og lidt
”selvransagelse” i forhold til evt. genopstillinger.
11. Eventuelt
• Der er provstistafet i Frejlev den 7. september.
• Vi skal have set på præstetavlerne. Hvad gør vi? Per og Hanna
• Der er fællesmøde i Sønderholm 8. september.
Referent/
Hanna

