Sønderholm d. 6.2.2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 6. februar 2014
i Sønderholm Sognegård
16.30 – 19.00 Menighedsrådsmøde
Afbud fra Sven og Povl
Referent: Hanna
1.

2.

3.

4.

Mulighed for ”røddernes input”
Hanna fortalte et par anekdoter til åben fortolkning.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet
Kassereren/økonomi:
Afslutning af regnskab for 2013 – Joan er ved at færdiggøre det.
Oprettelse af PBS for Nordfiber – Sven sørger for at få det ordnet sammen med Joan.
Tilskud til pensionistforeningen – Vi bevilger 5.000 kr. (hvilket er en forhøjelse at det, vi
normalt har givet).
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Kirkegårdssystemet er nu koblet på CPR-funktion sammen med Nørholm. Vi skal have
fundet en fordelingsnøgle i forhold til betalingen. John (graver i Nørholm) og Anni regner
på det og finder en fordeling.
 Dato for kirke- og kirkegårdssyn: 3. april kl. 15-16.30
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Beløb til udskiftning af Ellas arbejdstøj/sko bevilget.
 Indkøb af rengøringsvogn bevilget.
 Rengøring, som kræver høje stiger, udføres af rengøringsselskab.
 Møde ang. graversamarbejde indkaldes snarest. Deltagere: gravere, kontaktpersoner,
præst og formænd.
 Kursus for Margit og koret bevilget (25. og 26. april på Vestervig Kirkemusikskole)
 Efter sommerferien vil Margit medvirke til pensionistarrangementerne.
7. Nyt fra formanden:
Varmesystem i sognegården – Kim Buus vil komme og demonstrere ny varmestyring, der
kan dække hele sognegården. Danfoss Living Connect.
Billedoverførsel fra kirke til sognegård – klar i morgen eller først i næste uge.

Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp – materialer ankommet. Sussie printer ruter
ud, Per hænger plakater op. Kirsten Ulrik og Hanna hjælper til i sognegården. Hanna
kontakter Birte Fjorback ang. annonce (husk tidspunkt 9.00).
Trådløst netværk i sognegården og Wi-Fi-forstærker – Per arbejder videre med det.
Hjertestarterprojektet - Ansøgning afsendt til Tryg-fonden af Borgerforeningen. Vi vil
deltage med et beløb til etablering.
Henvendelse til KM om alternativt valgsystem – afsendt, men endnu ikke besvaret.
8. Nyt fra præsterne:
 Gudstjenesteliste. Herunder evt. ingen tjeneste søndag i konfirmationsweekenden, og
ændret tidspunkt for pinsevandringen. Pinsevandringen starter en halv time senere end
vanligt.
 I stedet for menighedsrådets deltagelse med rundstykker til byfesten bliver der en
gospel-workshop med afsluttende koncert i kirken søndag 22. juni.
9. Nyt fra udvalgene:
Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår.
 Per får en pris på opsætning af lyddæmpning i foyer.
 Præstegårdsudvalget holder møde 13. februar kl. 16.
 Per sender referat af præstegårdssyn til hele rådet.
 Sussies gulve skal have nogle bank med en gummihammer. Per sørger for det.
 Kirkegårdsudvalgets opfølgning efter sidste møde.
 Fast punkt ved årligt syn på kirkegården: besigtigelse af gravsteder, familier ønsker
nedlagt.
 Dato for kirke- og kirkegårdssyn: 3. april kl. 15-16.30
 Vi prøver at anskaffe dataloggere til måling af temperatur/luftfugtighed i kirken.
 Aktivitetsudvalget, herunder drøftelse af praksis med band til konfirmation i
Sønderholm
 En tur i biffen for at se filmen Sorg og glæde (Niels Malmros) lørdag 29. marts
 Sogneaften med Niels Malmros 8. april kl. 19.30
10. Eventuelt
Anni er tilmeldt internatkursus 26.-28. marts.
11. Lukket møde
Intet til dette punkt

