Sønderholm 10-02-2017

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag d. 9. februar kl. 17.00
Til stede: Per, Sussie, Peter, Annee, Egon, Betina, Hanna, Jørn
Afbud fra Povl
1. Mulighed for røddernes input
l Sussie havde samtalekort med, som vi blev introduceret for og lige fik prøvet af.
2. Godkendelse af dagsorden
l Dagsorden godkendt - punkt om “sammenspisningi byen” tages under præsterne
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
l Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
² Spaghettigudstjeneste 16. februar - Per, Inger og Egon hjælper med.
• Kunst i byen, kontakt til Sønderholm Samråds kunstudvalg
² Per var til generalforsamling. Der er afsat pæle for at markere opsætningsstedet af Erik
Heides skulptur. Skulpturen er færdig, men dato for indvielse er endnu ikke fastsat.
• Kort orientering om energikonsulenter – grøn kirke
² Der kommer oplæg om forbedringsmuligheder.
² Vi er stadig i spil i forhold til at prøve at få hvælvene isoleret.
• Lyd- og billedanlæg – rapport vedhæftet
² Tilbud fra North Star: HDMI løsning Inputpanel for billede med VGA og HDMI for
projektor i sognesalen til et beløb af kr. 13.650. Vi bevilger beløbet til løsningen.
² Vi tegner en aftale om årligt eftersyn af lyd og lys i kirke og sognegård.
² Der er ønsker om nyt lærred i kirken. Lærredet skal være fjernbetjent og hænge skjult,
når det ikke anvendes. Per spørger North Star om et tilbud på lærredet.
² Annee samler op på evt. problemer, der observeres - husk at melde til hende.
• Næste møder
² Fællesmøde i Sønderholm 9. marts og i Frejlev 4. maj
² MRS 6. april og 1. juni
• Forretningsorden for de forskellige funktioner, - aftale køreplan for gennemgang samt
godkende forretningsorden for Sønderholm Menighedsråd
² Per sender den tilrettede forretningsorden ud på mail.
² Vi tager samarbejdsaftalen mellem graverne samt kontaktpersonfunktionen op på
mødet 6. april som et særskilt punkt.

• Datoer for ”årsplan” for menighedsrådsarbejdet
² Per vil lave et udkast til årshjul og sende ud til os, så vi får en bedre oversigt over, hvilke
aktiviteter, vi skal arbejde med.
² Annee foreslår, vi til nytårskuren hvert år kunne lave et visionsmøde.
• Kontakt til Bislev vedr. kirkegårdsudvikling
² Per har talt med provst Jens-Anders Djernes om at samle Bislev, Svenstrup og os til et
fyraftensmøde inden længe. Annee har fået tilbud af Sten Jensen, tidligere stenhugger
og formand for kirkegårdsudvalget Nykøbing Mors, om at komme og fortælle om deres
udvikling. Vi tager initiativet til et fælles møde, hvor vi inviterer Sten til at deltage.
• Sussie er ved at skrive opgave om kirkegårdsudvikling og vil gerne lave en
spørgeskemaundersøgelse om sognebørnenes tanker og ønsker i den forbindelse.
Ansøgning fra Kastaniegårdens Venner
² Ansøgningen er på 1000 kr. Bevilget.
5. Nyt fra præsterne
• Løvfaldsfest
² Der er ikke fundet en tovholder endnu. Egon spørger Henrik Mühlbach, om han kunne
tænke sig det.
² Hanna sender fra sidste løvfaldsfest til Betina.
² Krea-kirke - Sussie spørger Charlotte, om hun har lyst til at genoptage det.
² Per henvender sig til samrådet og spørger, om de har lyst til at gå med i et samarbejde
med sammenspisning i byen.
² 18. marts er der foredrag om Luther i Frejlev Kirkecenter.
6. Nyt fra kassereren
• Nøgletal for regnskab 2016
² Vi kommer ud af 2016 med et overskud på ca. 100.000, hvilket dækker vores
sponsorering af skulpturen, der skal opsættes på plænen.
7. Nyt fra kirkeværgen
² Per tager kontakt til Joan ang. MobilePay. Måske der kan findes en samlet løsning for
de 6 sogne, der er knyttet til Joans funktion.
8. Nyt fra kontaktpersonen
² Restferie skal afholdes inden 1. maj.
² Sussie arbejder videre med ønsket om en arbejdsmiljøorganisation i samarbejde med
Helle, som er kontaktperson i Frejlev.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Annee orienterede om kalendermøde, herunder ønske om bedre orientering af Ella om
arrangementer.

10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg
² Der har været forevisning af præsteboligen for de nye medlemmer.
² Næste møde er 23. februar, hvor indtrykkene bearbejdes.
• Kirkegårdsudvalg mødereferat
² Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. Dvs., at et forslag fra mødet
godkendtes.
² Annee bevilges deltagelse i kongres i september med overnatning.
11. Eventuelt
• Betina har haft en god snak med Ella om arbejdsgang i sognegården, samt planer for
vedligehold og nyanskaffelser. Disse spørgsmål tages op i forbindelse med
planlægning af årets opgaver.
Referenter/
Per og Hanna

