Sønderholm den 5. februar 2013

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 5. februar 2013 kl. 18.00 – 19.10
i Frejlev Kirkecenter
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Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om APV og punkt om sogneindsamling
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet
Forretningsorden for Sønderholm Menighedsråd
Godkendt, underskrevet 5. februar 2013
AV i sognegård og kirke
Overførsel af lyd mellem kirke og sognegård virker fint.
Per kontakter tømrer for at få rack ‘et stillet ordentligt op.
Ledningsføring foregår under kirkegulvet nu, så ingen løse kabler ligger og flyder.
Nyt fra kassereren:
Årsafslutning. Bo forespørges!
Ny regnskabsfører
o Bo ikke til stede.
o Der afholdes fælles møde 6. februar med regnskabsfører Joan Gerdt og Venture for
praktisk overlevering.
o Husk at aflevere bilag til regnskabet til Sven, enten som scannede eksemplarer eller i
Svens postbakke i sognegården.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Forespørgsel om udflugtsdato
 Forslag om at kaffepenge til sogneaftener går i kollekten. Forslaget tages op som punkt på
næste fællesmøde.
7. Nyt fra kontaktpersonen – herunder APV
 Henrik er ansat igen fra uge 8.
 APV –
o De bygningskyndige ser på sagen med at kirkerummet er for koldt til at øve i for
organisten. Varmeapparatet fra tårnrummet sættes forsøgsvist ind.

o Rengøring af lamper i sognegården – Anni skal hjælpe med at holde stigen. Sven
undersøger, om stigen er godkendt.
o Rengøringsmidlerne skal være godkendt.
o Der mangler plads i apsis til opbevaring af rekvisitter til babysalmesang. De
bygningssagkyndige og kirkeværgen sørger for det.
o Indkøb af kabeltromle til kirken. (10-15 meter) Jørn R/Sven
8. Nyt fra formanden:
Pensionistforeningen
o Ansøgning om tilskud til Pensionistforeningens arbejde. Vi giver 5000 kr. i tilskud.
o Ansøgning fra støtteforeningen Kastanjegårdens Venner på 1000 kr. – bevilget.
Borgerforeningen om byfest
o Ansøgning om rundstykker/morgenkaffe til lørdag morgen, 15. juni, til byfesten –
bevilget.
o Per taler med Margit, om hun og koret kan deltage.
Sogneindsamling
o 25. februar får vi besøg af Nødhjælpskaravanen, hvor konfirmanderne kan skrive sig på
som indsamlere.
o Per og Kirsten står for forplejning 10. marts
o Hanna sørger for udprintning af ruter.
Diverse henvendelser
9. Nyt fra præsterne
 Sussie har besøgt 3. klasse – minikonfirmandundervisningen begynder uge 10
 Fastelavn – aftaler på plads.
10. Nyt fra udvalgene:
Konstituering
o Præstegårdsudvalg – formand Per U og Jørn R. i fællesskab
o Kirkegårdsudvalg – Per og Jørn R og Inger
o Indkørsel til sognegården – tilbud på renovering accepteret og sættes i værk i
samarbejde med Anni.
11. Eventuelt
Generelt: Husk at tage kirkens personale med på råd!
Referent
Hanna Kristensen

