Nibe d. 15-01-2009

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 15. januar 2009 kl. 19.15 – 22,00
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Preben
1. Mulighed for røddernes input
 Bo talte om rammen for sognets/menighedsrådets liv og virke
 Næste gang Margit
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Velkommen til sognemedhjælper Jeanett Grods! Jeanett vil komme og deltage i starten af
vores møde for at vi kan få præsenteret os for hinanden.
 Gensidig præsentationsrunde
 Vi har modtaget en ansøgning fra Jeanett til en rollespilsdag for minikonfirmanderne på
8000 kr. + moms. Bevilget.
 Minikonfirmanderne (Sønderholm) starter 1. torsdag i marts for at få pinsen med.
Forløbet er over 12 gange. Sidste gang bliver 28. maj.
5. Nyt fra formanden
 Forespørgsel fra Lene Forup om lønforhandling.
 Forespørgsel fra Lene om bevilling til ”Påskebabysalmesang”. Bevilget.
6. Årsplan – obs. menighedsrådsmødet i maj. Skal vi holde fast ved den første torsdag i
måneden (så skal vi have varme hveder, for det er St. Bededags aften) – eller skal vi flytte
mødet til d. 14/5?
 Mødet flyttes til d. 14. maj
 Gospelkoncert i Sønderholm Kirke fredag d. 29. maj
7. Tilmelding til møde med valg til provstiudvalg d. 22. januar
 Pia, Helle, Mette, Jørn, Hanna. Pia kontakter Per Ulrik som suppleant for Bo.
 Bo sender skriftligt materiale til Hanna, som laver en ”planche”.
 Pia sørger for tilmelding til mødet.
8. Fællesmøde om fælles personalekonsulent d. 4. februar, hvem deltager?
 Pia og Preben deltager

9. Socialt arrangement med Frejlev MR og medarbejdere?
 Vi afventer udspil fra Frejlev
10. Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev pensionistforening (se bilag)
 Vi bevilger 2000 kr. som vanligt samt 2000 kr. i tilskud til afholdelse af
jubilæumsarrangementet.
11. Nyt fra præsterne
 Vi mangler en kontaktperson til at stå for arrangement med Tine Bryld d. 24. marts.
 ”Vielsesdag” d. 25. april. Vi vil gerne afholde udgifterne i samarbejde med Frejlev.
 Vi bevilger 180 kr. ekstra om måneden for at gøre det muligt at bruge
scanningsfunktionen i farvekopimaskinen.
12. Fastelavn
 Pia og Sussie tager kontakt til borgerforeningen angående fastelavnsarrangementet.
13. Sogneindsamling d. 1. marts
 Nødhjælpskaravanen kommer på besøg d. 24. februar.
 Informationsmøde d. 20. januar
14. Ansættelse af kirkesanger, nedsættelse af ansættelsesudvalg
 Margit, Preben og Hanna
15. Konfirmandstuen, nyindretning?
 Udsættes til næste møde
16. Lyd og lys i kirken
 Vi har haft en lydtekniker på besøg. Han anbefaler headsets til præsterne og anbefaler
også, at vi begynder at spare op til nyt anlæg. Vi har ikke fået et fast tilbud endnu, så
punktet udsættes til næste møde.
 Sussie og Anni tager kontakt til en lysmand, mailer derefter tidspunkt ud til møde.
17. Nyt fra kassereren
18. Nyt fra kirkeværgen
 Kirkegårdsprotokollen er afstemt og underskrevet.
19. Nyt fra kontaktpersonen
 Helle vil gerne deltage i to kurser med indhold MUS og APV. Bevilget.
20. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Afløsning af organist er stadig et stort problem.
21. Nyt fra udvalgene
 Der har været møde i sognemedhjælperudvalget, og der er lavet regulativ for
sognemedhjælperen.
22. Gennemgang af vedtægter/regulativer
 Udsættes til næste møde
23. Eventuelt

/Hanna Kristensen

