Nibe 03.12.09

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. december 2009 kl. 18-19 i Sønderholm Sognegård

Afbud: Sussie syg
1. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet.
3. Nyt fra formanden
 Jeanett Grods starter igen på foreløbig nedsat tid.
 Vi har fået regnskabet tilbage underskrevet og godkendt.
 Forskelligt materiale og informationer formidlet.
4. Årsplan for Sønderholm Menighedsråd, herunder næste års MR-møder (forslag til årsplan
vedhæftet)
 Årsplan vedtaget.
5. Brandvagt juleaften
 Bo tager den første gudstjeneste
 Hanna finder en til den anden
6. Plan for kirkekaffe
 Vedtaget
7. Ansøgning fra Sussie vedr. kursus i formidling
 Bevilget
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Tilfredshed med at arbejdspsykolog Pia Ryom ser på vores arbejdsmiljø.
 Julekoncert den 16. december
 Juleaftensgudstjenesterne bliver dækket af Margit og organistvikar Jørgen Ebbesen.
9. Nyt fra kassereren
 Bo, Pia og Karner holder møde med sognenes regnskabsførere med henblik på,
hvordan man håndterer fælles udgifter fremover. Bo indkalder til møde i januar.

10. Nyt fra kirkeværgen
 Lars Martens er kontaktet ang. lys i koret.
 Nye mikrofoner til præsterne ønskes (evt. budgetønske)
 Mette tager kontakt til høreteknisk afdeling, da mikrofonen i sognegården stadig ikke
fungerer optimalt.
11. Nyt fra kontaktpersonen
 Alle MU-samtaler er afholdt.
 Ella vil gerne have en mail eller sms, hvis vi afholder møder, der ikke står i årsplanen.
 Husk at give besked til Ella, hvis der efterlades opvask.
 Ella indkøber alt det, der er muligt, hos købmanden.
12. Regulativ og ordensregler for brug af sognegården (må medarbejdere låne lokalerne til
privat brug?) (Mette mailer forslag). Evt. udsætte punktet til næste gang, hvis vi er i
tidsnød.
 Forslaget vedtaget med den ændring, at det koster 500 kr. for lån af lokale.
13. Vedtægt for sekretær, kirke- og kirkegårdsudvalg (det stående udvalg). (Hanna mailer
forslag). Evt. udsætte punktet til næste gang, hvis vi er i tidsnød.
 Punktet udsat til næste møde.
14. Eventuelt
Referent/
Hanna Kristensen

