Sønderholm d. 10.2.2011

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 10. februar 2011 i Sønderholm Sognegård

1. Årsregnskab - Kasserer og regnskabsfører gennemgår. Gennemgang og underskrift af
revisionsprotokollat. Budget for kulturudvalg/sogneaftener, fordelingsnøgle.
 Margit Andersen er indlagt og kan derfor ikke deltage i mødet i aften.
Revisionsprotokollatet blev uddelt og underskrevet. Årsregnskabet skal underskrives i
forbindelse med fællesmødet næste måned.
2. Mulighed for røddernes input – Per
 Per læste en inspirerende/tankevækkende tekst fra bogen ”Ikke en spurv falder til
jorden”.
3. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet
5. Nyt fra formanden
 Ansøgning om tilskud til multibane diskuteret. Vi synes, det er et rigtig godt initiativ,
men vi mener, det ligger uden for det regi, vi vil støtte økonomisk.
6. Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev pensionistforening
 3.000 kr. bevilget
7. Ansøgning fra Støtteforeningen Kastanjegården
 1.000 kr. bevilget
8. Ansøgning fra Kirken på Festival
 Der ligger ikke en konkret ansøgning parat, men mere en påmindelse om, at projektet
fortsat gerne vil støttes med forskellige tiltag.
9. Fællesmøde med Frejlev d. 3. marts, planlægning og punkter til dagsorden
 Møde i hvert råd kl. 19-19.30, spisning kl. 19.30, fællesmøde kl. 20-22, senest.
 Pia aftaler dagsorden sammen med Karner.
 Ella dækker bord i den store sal.
 Gudrun bestiller mad.

10. Planlægning af offentligt MR-møde/sogne/visionsmøde i april
 Vi udsætter det til efteråret, hvor vi laver en aftensgudstjeneste med efterfølgende
møde.
11. Nyt fra præsterne
 Gudstjenesten palmesøndag i Sønderholm Kirke flyttes til torsdag 14. april kl. 17, da
minikonfirmanderne er i Jesperhus.
 Regninger sendes til Gudrun under Margits indlæggelse.
 Kan kirken nå at blive kalket inden konfirmationen? Hanna snakker med Elkjær.
 Problematikken omkring evt. begravelser på personalets fridage tages op på næste
kalendermøde. Som udgangspunkt respekteres personalets fridage, og derfor kan der
forekomme dage, hvor det ikke er muligt at afholde kirkelige handlinger.
12. Fastelavn
 Vi betaler tønder og fortæring. Ella er i sognegården. Borgerforeningen står for alt det
praktiske.
13. Sogneindsamling d. 13. marts
 Pia er på arbejde. Christian står for indsamlingen i hendes sted.
14. Lyd i kirke og sognegård
 Gudrun skriver til provstiet og ansøger om frigørelse af 120.000 til indkøb af lyd, samt
det fornødne beløb til udbedring af kirkens sydside samt kalkning.
15. Messehagel-dag d. 20. marts
 Estrid Eriksen, Ingelise og Flemming Bau kommer d. 20. marts. Estrid deltager i
gudstjenesten kl. 11, og mødes med os efter gudstjenesten. Ingelise og Flemming Bau
kommer kl. 15. Gudrun sender mail ud om tilmelding (spisning).
16. Nyt fra kirkeværgen
17. Nyt fra kontaktpersonen
 MU-samtalerne afsluttet
18. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
19. Nyt fra udvalgene
 1. marts kl. 15 er der licitation på præstegårdens byggeprojekt.
 Udbuddet af fortæring i forbindelse med arrangementer i sognegården fortsætter som
hidtil.
20. Eventuelt
 ”Bladreudgave” af Nibe Avis – tilbud tages op i udvalget.
 Hjemmeside - status
Referent
Hanna Kristensen

