Sønderholm 06-12-2015

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag 3. december 16.30-19.00
Til stede: Per, Povl, Sven, Inger, Annee, Klara, Sussie, Hanna
Afbud fra Jørn (ferie)
1. Mulighed for røddernes input- hvem har lyst?
2. Godkendelse af dagsorden. Herunder sammenligning med forretningsorden
• Dagsorden godkendt. Der er byttet lidt rundt på rækkefølgen af punkterne.
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Orientering om kontakt til blytækker ang. utæthed ved apsis
• Kaffebrygning – godkendelse af forslag til arbejdsplan
o Per udsender opdateret arbejdsplan
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Ansøgningen behandles i provstiet 9. december.
• Menighedsmøde 1. marts 2016. Planlægningsudvalg nedsættes.
o Der er udsendt to udkast til artikel til Nibe Avis. Et fra visionsudvalget via Ruth og et
udvidet fra Bjarne.
o Planlægningsudvalg: Per, Povl og Klara (valgudvalget) i samarbejde med medlemmer
af Frejlevs MR. Sønderholm Menighedsråd ønsker, at menighedsmøderne afholdes
med det formål at sammenlægge de to råd.
• Datoer for menighedsrådsmøder og fællesmøder næste år
o Per redigerer årsplanen, og Sussie ændrer mødedatoer for Frejlev, så deres MRmøder afholdes 2. tirsdag i måneden.
• Ansøgning om jordkasse til kirkegården
o Bevilget
• Per orienterede om referat fra formandsmødet i november.
o Gudstjenesten julesøndag 27. december henvises til de kirker, der afholder en
sådan. For vores vedkommende provstigudstjeneste i Nibe Kirke. Der kan rekvireres
kirkebil.
o Per rundsender referatet.
5. Nyt fra præsterne
• Der var afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne i søndags.
• Det er måske muligt at bruge Mobile Pay til kollekt, betaling af kaffe mv. Sussie og
Annee undersøger nærmere.
• Julegudstjenesterne – Ella og Knud er brandvagt til den første af tjenesterne, Klara og
Evan til den anden.

6. Nyt fra kassereren
• Der skal stadig betales 20 kr. for kaffe ved sogneaftener mm.
• Budget 2016
• Status 2015-11-27
o Vi har 82.000 i kassebeholdning til resten af året.
• § 5-midler
• Ansøgninger fra Jørn SA
o Vi bevilger efter fordelingsnøglen IP-telefoni
o Vi opfordrer til, at Jørn tager kontakt til Torben Nielsen, Docuprint, for at
afdække behovet. Vi vil gerne bevilge en billigere printer end den i ansøgningen.
7. Nyt fra kirkeværgen
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Sussie gennemgik vedtægt for samarbejde om undervisning af minikonfirmander.
Sven sender oplysning om fordeling af undervisers løn mellem rådene.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Først i det nye år aftales møde i kirkegårdsudvalget.
• Sven indkalder til møde i præstegårdsudvalget.
11. Eventuelt
• North Star har fremsendt tilbud på billedoverførsel i HD-kvalitet fra kirke til sognegård.
Tilbud lyder på 26.900 + moms. Dertil kommer nedgravning af rør mellem bygningerne.
Referent
Hanna Kristensen

