Sønderholm 5.12.2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 5. december 2013
i Sønderholm Sognegård
19.00 – 19.30 spisning
19.30 – 21.00 Menighedsrådsmøde
(mødet blev fremrykket til kl. 15.30 pga. det varslede stormvejr)
Referent: Hanna
1.

2.

3.

4.



Mulighed for ”røddernes input” (Jørn R)
Vi sang ”Lysets engel går med glans”.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna)
Referat godkendt og underskrevet
Konstituering - Formand og næstformand vælges for et år ad gangen
Per genvalgt som formand, Hanna som næstformand.
De øvrige poster som kirkeværge, sekretær, kasserer, kontaktperson og bygningskyndig
fortsætter med samme besætning.
5. Evaluering af menighedsmødet
 Vi skal huske at sende indbydelser til foreninger og institutioner. Husk visionsmøde!
6. Kassereren/økonomi:
Disponering af midler for resten af 2013 efter møde med regnskabsfører
 Projektor indkøbes – Per har fået tilbud fra North Star på ca. kr. 25.000. Et tilbud på
billedoverførsel fra kirken til sognegården på ca. kr. 10.000 indkøbes sammen med
projektoren. (Per) Dertil kommer en forventet udgift på føringsveje på ca. kr. 5.000. Alle
beløb er ekskl. moms.
 Minilæsser indkøbes (godkendt af provstiet) – er bestilt.
 Bestilling af digitalt kirkegårdskort (Anni, Inger og evt. Per)
7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten:
 Anni informerede om sit fortsatte kursus i ledelse i marts måned. Pengene til kurset er
tidligere bevilget af kompetencefonden.
 Beløb for løssalg af gran overgives til kollekten juleaften.
 Timer anvendt i præstegårdshaven er omfattet af fordelingsnøglen. Joan sender regning til
Frejlev.
 Johannes hjælper Anni juleaften.



Kirkegårdskonference 19. marts i Nyborg. Vi sender tre-fire personer af sted set i lyset af
vores ønske om kirkegårdsudvikling.
 10. januar kl. 9.30 inviterer Anni på morgenkaffe i sognegården i anledning af hendes 50
års fødselsdag.
 Sven tager kontakt til Joan, så Anni kan få sit tidligere bevilgede kontantkort udleveret.
8. Nyt fra kontaktpersonen
 Sussie efterlyser gaveregulativ.
 Rettelser til julegavelisten: Kaj skal på julekurvlisten, vikar på Sønderholm Kirkegård skrives
ned til to. Frejlev sørger for indkøbene. Karner laver kort til Frejlev, Per sørger for
Sønderholm. Udleveres til personalemøde.
 Hvad bevilger MR tjenestefri til? Punkt til næste fællesmøde. Sussie laver udspil sammen
med Annette.
9. Nyt fra formanden:
 Varmesystem i sognegården – intet nyt
 Billedoverførsel fra kirke til sognegård. Se punkt 6
 Ny projektor. Se punkt 6
 Julemærkesagen – Vi støtter det gode formål. Per henvender sig ang. vores utilfredshed
med fremgangsmåden.
10. Nyt fra præsterne:
 Konfirmandudflugt foreslås denne sæson afløst af teaterforestilling. Præsterne arbejder
videre med projektet. Evt. som skole/kirkesamarbejde.
 Opfordring til at kontrollere med Google-kalenderen, inden arrangementer aftales.
 Indsættelse af ny præst, Elisabeth Hildestad, i Nørholm 15. dec. kl. 11.00.
 Jørn bevilges vores del af indkøb af tablet.
 MR afholder omkostningerne til morgenmad til konfirmanderne Blå Mandag.
 Vi fortsætter med at abonnere på Stiftsavisen med 20 eksemplarer.
11. Nyt fra udvalgene:
 Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår.
 Præstegårdsudvalget – orientering
 Næste møde i kirkegårdsudv. 16. januar kl. 10.00-12.00
 Hanna orienterer om intranet. Hun udsender liste med navne og koder.
12. Hvordan får vi nye medlemmer på banen??
13. Eventuelt
 Povl får tilsendt en liste over udvalgene.
 Frivillige?
 Bænkene gennemgås for løse bænke.
 Sven og Ravnkilde arbejder på bedre lys i koret.
 Vi talte om at holde fremtidige møder, der ikke er indledning til fællesmøder, som
fyraftensmøder. Dvs. fra kl. 16.
14. Lukket møde. Uden medarbejderrepræsentant?

