Sønderholm d. 6. januar 2011

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 6. januar 2011
i Sønderholm Sognegård

1. Mulighed for røddernes input – Pia
 Debat om FDF’s oplæg
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden, herunder underskrift af bemyndigelseserklæring og
hensigtserklæring

5. Udvalgssammensætning
 Mette udgår af Kirke, kirkegårds- og sognegårdsudvalg. Henning Skak indtræder som
formand.
 Hanna holder pause fra koncert- og kulturudvalget indtil august. Gudrun indtræder i
stedet for Mette.
 Sussie indtræder i messehageludvalget.
6. Messehagler
 Seks kunstnere er inviteret, vi har fået svar fra fem, som er interesserede i arbejdet. Vi
arbejder videre med projektet på mødet mandag kl. 10.
7. Lyd i kirken
 Gudrun og Per vil prøve at søge midler hjem til hjælp til indkøb af nyt lydsystem samt til
udbedring af kirkens sydside.
8. Hjertestarter
 Vi synes, at personalet skal deltage på førstehjælpskursus. Det tages op på fælles
personalemøde på onsdag.
9. Evaluering af gudstjenestetider, hvordan gør vi det bedst?
 Vi må spørge/lytte til folk, spørge medarbejdere, kor og præster.

10. Charlottes billeder
 Jeg sender billede til Pia af kirken fra den vinkel, vi aftalte på sidste møde.
11. Nyt fra præsterne
 Katrine Staghøj Sinding varetager nu konfirmandundervisning og skal forestå
minikonfirmandundervisning fra 1. februar.
 Konfirmandudflugt til Hørby Ungdomsskole 11.-12. februar.
 Friluftsgudstjeneste i Ryhøj søndag den 29. maj.
 Alle tredje klasser er inviteret til at deltage i arrangement med Sigurd Barrett.
12. Fastelavn
 Gudstjenesten rykkes til kl. 14.
13. Sogneindsamling d. 13. marts
 Per, Gudrun, Pia og Skak deltager
14. Ansøgning fra FDF vedr. landslejr 2011
 10.000 bevilget.
15. Nyt fra kassereren, herunder gennemgang og underskrift af revisionsprotokollat
 Årsregnskabet bliver gennemgået på næste møde. Margit Andersen deltager, og derfor
bedes punktet sat først på mødet.
 Husk at angive aktivitet, når der bestilles varer.
16. Nyt fra kirkeværgen
 Anni indkøber en ny computer til graverkontoret. Hanna indkøber en ny til
sekretær/kirkeblad/hjemmeside.
17. Nyt fra kontaktpersonen
 MUS sidst i januar
18. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Koncert med Calabash 31. marts
19. Nyt fra udvalgene
20. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

