Sønderholm 06-12-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
Tirsdag d. 6. december kl. 17.00
Afbud fra Povl og Klara
Til stede: Per, Jørn, Betina, Annee, Egon, Sussie, Hanna
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt om mødedatoer næste halvår – under
punkt 4.
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste ordinære møde
• Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Orientering om vedtægt for Sønderholm Menighedsråd
² Vi blev enige om at tage vedtægten op, når vi har været i gang nogle måneder.
• Revisionsprotokollat, herunder beslutning om julehilsen til råd og medarbejdere
² Protokollatet gennemgået, og vi har besluttet at julegaver til personalet og rådet
reduceres i forhold til tidligere praksis.
• Kaffeliste
² Egon tager 18. december
² Inger tager 1. juledag
² Povl 2. juledag
² Nytårsaftensdag - Betina og Ella
² 8. januar er der siddende kirkekaffe - Ella
² Per udsender liste for resten af perioden senere.
• Kunst i byen
² Jørn Ravnkilde og Per kommer med et forslag til placering.
• Kort orientering om energikonsulenters udspil
² Alle kertepærerne i kirkekronerne er blevet udskiftet med LED-pærer.
• Mødedatoer for næste halvår
² Per kommer med et udkast. Vi fortsætter med at have 1. torsdag i måneden som
mødedag.
5. Afrunding og opsamling på det konstituerende møde 24. november – skal
kontaktpersonfunktionen deles op på to personer?
² Vi holder ved valget af Sussie som kontaktperson, indtil en af de valgte evt. har lyst til
at prøve kræfter med det.
6. Nyt fra præsterne
² Gelænder ved trappen til konfirmandlokalet sidder løst. Per tager sig af det.
² Minikonfirmander afsluttet.

² Børnehaven har været til julegudstjeneste i dag.
² Dagplejerne kommer til gudstjeneste i morgen.
² Der er kommet et formaliseret mentorprogram for nye præster.
² PU kontakter North Star ang. projektor i salen. - Problemer med fokusering.
7. Nyt fra kassereren
• Kvartalsrapport – hvis den er klar
² Økonomien for resten af året holder.
² Per udsender kvartalsrapporten digitalt, når han får den.
² Graveren kan indkøbe en miljørive inden for ramme af kr. 15.000 ekskl. moms.
8. Nyt fra kirkeværgen
² Alle kirkekroner har nu fået LED-pærer isat.
9. Nyt fra kontaktpersonen
• Vikarsatser. Vi følger provstiets satser. Afløser ved Allehelgengudstjenesten lønnes med
2 x gudstjenestesatsen, da hun også indtrådte som solist. Vikarsatserne tages op på
fællesmøde.
• Sussie laver ansættelseskontrakt med Ulla som gravermedhjælper allerede nu.
Ansættelsen starter igen 6. marts.
• Sussie spørger til menighedsrådets fortrolige postkasse. Per undersøger nærmere.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
² Intet nyt
11. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg – aftale indkaldelse til møde
² Per kommer med et udspil til mødedatoer.
² KGUV-møde 11. januar kl. 9.00
12. Eventuelt
• Brandvagt juleaften 14.30 - Betina og Preben. Knud Roskjær tager kl. 16.00.
Referent
Hanna Kristensen

