Referat fra menighedsrådsmøde
Torsdag den 5. februar 2009 kl. 19.30
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Jørn og Hanna.
1. Personalesager (kun MR) – afløserhonorar m.v.
 Det blev besluttet, at følge kirkeministeriets lønoversigt for organistvikarer.
Kirkesangervikarer er fastsat med en timepris, som indekseres efter
kirkeministeriets ordinære lønindeks. (Margit deltog ikke under dette punkt).
2. Mulighed for røddernes input – Margit
 Vi hørte ”Der er altid en” af Tina Buchholz.
3. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt.
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Godkendt og underskrevet.
5. Nyt fra formanden
 Tak fra pensionistforeningen for tilskud på 4000 kr.
 Opsigelse fra Rose Marie er modtaget.
 Gudstjenester og sogneaftener indtastes på Kristelig Dagblads hjemmeside af
Jeanett.
6. Ansættelse af kirkesanger
 Vi har kun modtaget 1 ansøgning, som vi ikke har fundet kvalificeret. Dog er der
kontakt til en enkelt, som er kvalificeret. Han har dog et ønske om at få en
timepris, der er højere end den, vi kan tilbyde.
 Margit forsøger at overtale nogle dygtige kandidater som kunne være
interesseret i at tage stillingen inden for budgettet på 75.000 kr./år.
7. Ansøgning fra Kirken på Festival (se bilag)
 2.000 kr. bevilges til Kirken på Festival.
8. Fællesmøde om fælles personalekonsulent d. 4. februar, Preben refererer
 Preben har været med til et orienteringsmøde ang. fælles personalekonsulent.
Personalekonsulenten kan tilkaldes af det enkelte menighedsråd eller
kontaktpersonen. Arbejdsområdet er primært indenfor APV, MUS, ferieplaner,
vedtægter, regulativ, stillingsopslag, honorarfastsættelse, konfliktløsning og
meget meget mere.



Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe med 2 repræsentanter for hvert provsti,
som skal arbejde videre med dette projekt. Provstiet tager den endelige
beslutning, om vi skal deltage heri.

9. Energimærkning af kirkens bygninger
 Sognegården og præstegården skal energimærkes. Preben har sørget for det.
10. Nyt fra præsterne
 Præsteforeningen har opmålt det pligtige arbejde for præsterne og beregnet det
til 173%, hvorimod vi kun har en norm på 150%. Pia tager kontakt til Frejlev med
henblik på at søge om opnormering af præstestillingerne.
11. Fastelavn
 Der er afholdt møde med Borgerforeningen om fastelavnsarrangement.
Borgerforeningen tager sig af annoncering, det praktiske og betaling af
tryllekunstner. Menighedsrådet betaler for tønder og fastelavnsboller.
12. Sogneindsamling d. 1. marts
 Menighedsmedlemmer tager bil med så vidt muligt, så vi kan få dækket
landruterne ind. Helle sørger for bespisning.
13. Konfirmandstuen, nyindretning?
 Der er tidligere lavet et budget på dette på ca. 200.000 kr. Tilbuddene opdateres
og præsenteres på næste møde. Pia, Hanna og Sussie laver oplæg hertil.
14. Lyd i kirken (se bilag udsendt af Sussie)
 Tilbud på nyt lydanlæg/opgradering af det gamle blev gennemgået. Prisen er på
totalt ca. 50.000 kr. inkl. moms. Lægmandsmikrofon koster ca. 10.000 kr. og er
det største ønske. Vores forstærker er gammel og må påregnes at skulle udskiftes
indenfor en årrække. Vi har i forvejen en trådløs mikrofon til vores musikanlæg,
og Margit vil undersøge ved leverandøren, om den kan anvendes i kirken.
15. Lys i kirken
 Punktet kommer på igen på det næste møde.
16. Nyt fra kassereren
 Cykelsti til St. Restrup påbegyndes i februar 2009.
17. Nyt fra kirkeværgen



Kirkeværgen fraværende.

18. Nyt fra kontaktpersonen
 MUS efter sommerferien
 Medarbejdermøde planlægges til afholdelse medio marts. Helle afstemmer
kalenderen med Pia.
19. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Intet
20. Nyt fra udvalgene
 Møde i Kirkegårdsudvalget er udskudt p.g.a. sygdom. Mette finder ny dato og
indkalder.
 Kirkekaffebryggeliste for forår 2009 blev omdelt.
 BUK-udvalg er der indkaldt til den 10.3.2009 kl. 19.00
 Kulturudvalget har valgt Anna Kjærgaard som formand
21. Gennemgang af vedtægter/regulativer
 Punktet udsættes til næste møde.
22. Eventuelt
 Ella holder ferie i uge 29-30.

Referat Bo Kikkenborg Larsen 5. februar 2009

