Sønderholm 03-02-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Frejlev Kirkecenter
tirsdag den 2. februar kl. ca. 18.30
Deltagere i mødet: Per Ulrik, Sven Povlsen, Klara Andersen, Povl Thomsen, Jørn Skøtt Andersen,
Sussie Foged og Hanna Kristensen
Afbud fra Annee Katrine Bonde og Inger Strauss
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet af sidste møde godkendt og underskrevet
3. Nyt fra formanden
• Orientering om kontakt til blytækker ang. utæthed ved apsis
o Vi siger tak til tilbud fra blytækker på ca. 13.000 kr. + moms for udbedring af
problemerne.
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Per deltager i indkaldte møde.
• Vedligehold 2016
o Vi har modtaget tilbud fra Kim Ravnkilde på kr. 45.000 for den rep. og maling af
sognegården, vi har udsat. Inger beder Kim om at sætte arbejdet i gang efter en
inspektion af inventar og overflader i samarbejde med Ella.
o KGUV har bedt Annee om at få tilbud på udbedring af fundering af vejen fra
bommen og op mod graverhuset.
4. Nyt fra præsterne
• Ella hjælper borgerforeningen med arbejdet i sognegården til fastelavnssøndag.
• Jens Foltved stopper som skoleleder på Sønderholm Skole. Sven finder ud af dato og
afleverer vingave fra MR. Per sørger for kort til gaven.
• Dagplejerne var meget glade for julegudstjenesten. De vil gerne have en gudstjeneste
igen 13. maj. Sussie beder Lene Forup om hjælp til det.
• Der er generalforsamling i Distriktsforeningen Himmerland 5. marts kl. 19.00 i Hadsund.
• 9. marts kommer Nødhjælpskaravanen til Frejlev Kirkecenter.
5. Nyt fra kassereren
• Vi underskrev en erklæring om arbejdsmarkedsbidrag.
• Vi har godkendt ”Årsbudget 2016 Sønderholm sogns menighedsråd, CVR nr. 23 88 75
17, budget 2016, endelig budget afleveret den 22-09-15 kl. 18.20”
• Joan Gerdt bliver inviteret til at deltage i næste møde, tirsdag 3. marts.
• På næste møde aftales møde i budgetudvalget.
• Når man sender materiale til Joan, bedes man sende som pdf.
6. Nyt fra kirkeværgen

7. Nyt fra kontaktpersonen
• Ansættelse af gravermedhjælp
o Vi godkender, at Ulla ansættes fra 7. marts.
o Lene Forup er i gang med at finde en dato for påskesalmesang for tidligere
babysalmesangere.
o Sussie afvikler MUS for tiden.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Nyt fra udvalgene
10. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

