Referat af menighedsrådsmøde den 6. januar 2010
Afbud: Jørn, Hanna og Sussie.
1. Input fra Bo – Boganmeldelse af Kærlighedens fem sprog af Gary Chapman
2. Godkendelse af dagsorden
a. Punkt 16. Gennemgang af vedtægter/regulativer udgår. I øvrigt godkendt.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde – Godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden, herunder underskrift af bemyndigelseserklæring
a. Bemyndigelseserklæring underskrevet.
b. Helle er udtrådt af menighedsrådet og Skak er trådt ind. Skak er indtrådt i kirke- og
kirkegårdsudvalget, samt kultur- og koncertudvalget.
c. Orientering om nye momsregler for legatgravsteder fra Aalborg Stift omdelt.
5. Bispekandidatmøde torsdag d. 14. januar – samkørsel vi mødes ved sognegården kl. 18.50
6. Abonnement på Aalborg Stiftsavis – nyt abonnement tegnes på 20 stk.
7. Nyt fra præsterne – udsat til næste møde
8. Fastelavn - Bo kontaktperson på dagen til borgerforeningen. Pia hører Sussie, om hun har kontakt
med borgerforeningen om det.
9. Sogneindsamling d. 7. marts. Skak, Margit, Per og Pia står for arrangementet. Præsterne bedes
reklamere overfor konfirmanderne.
10. Vedtægt for sekretær, kirke- og kirkegårdsudvalg (det stående udvalg) Vedtaget og underskrevet.
11. Nyt fra kassereren
a. Revisionsprotokol for beholdningseftersyn blev underskrevet
12. Nyt fra kirkeværgen - udsat til næste møde i Hannas fravær.
13. Nyt fra kontaktpersonen – ikke noget nyt
14. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
a. Ny overenskomst skal der tages stilling til. Menighedsrådet kontakter Frejlev menighedsråd
for at vi i fællesskab kan lave en implementering heraf.
b. Koncert i Sønderholm Kirke den 21. marts 2010 kl. 19.30 med Vokal ensemble.
c. Klaver i den store sal skal stemmes igen.
15. Nyt fra udvalgene – intet nyt
16. Evt.
a. Ny terrasse dør isat i præstegården.
b. Der er en del udestående malerarbejder, som vi skal huske at have lavet til foråret. Per tager
sig af opgaven sammen med Hanna.
c. Vi kan med fordel efterisoleret loftet på sognegården.
d. Mette har lovet fremover at sørge for mad til menighedsrådsmøderne
e. Afbud til menighedsrådsmøde skal meddelelses til både Mette og Pia.
Referent Bo

