Sønderholm 5. januar 2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. januar 2013 kl. 19.00

Afbud fra Hanna
1. Mulighed for røddernes input – Jørn S
• Jørn S omdelte og oplæste nogle betragtning af biskop Niels Henrik Arendt : Visioner for
menighedsrådenes arbejde. Godt valg til et nytiltrådt råd!
2. Godkendelse af dagsorden
• Mette ønskede et punkt omhandlende en årsplan for faste møder. Dette bliver pkt 14 og
evt rykker som nr 15.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
• ”Aftalt efter konstituerende møde den 29 nov. 2012” blev underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Der er modtaget opkrævning fra Stiftet vedrørende renter og afdrag på lån. Det har ikke
været muligt at betale rettidigt, da opgørelsen var sendt til Pia Jødal den 20 dec. med
betalingsfrist den 28 dec. Jeg modtog sidst dag før jul og Venture holder juleferie!
• Der har verseret en større korrespondance omhandlende kopimaskine!
• Bjarne Bang – Schnack i Frejlev har som sidste indlag i sagen lavet en opstilling over
forslaget, som indebærer en stor maskine til kirkekontoret i Frejlev og en mindre til
præstens kontor i Sønderholm. Til rådet orientering oplyste Sussie, at der er tale om nogle
ret ”firkantede” krav til disse maskiner, som skal kunne fungere sammen med
kirkeministeriet computere.
Sven kunne fremvise prospekt over avanceret Canon printer/kopimaskine, som
tilsyneladende er billiger. Sagen har været undersøgt grundig af et udvalg under det
”gamle” råd, og det eneste som lige mangler er, vi formelt godkendes som SKI brugere,
(Stat og Kommune Indkøb) hvilket antages at ske den 4 ds.
Aftalen tiltrædes herefter på baggrund af den udsendte redegørelse.
5. Underskrift af Revisionsprotokol

Der er modtaget et dokumentet fra Revisionsfirmaet, hvor rådet skal skrive under og
herefter arkivere dokumentet. Formåelet er tilsyneladende at dokumntere at rådet er
bekendt med revisionsfirmaets aktiviteter.
6. Status på projekter: Lydanlæg, .
• Der er kontakt til North Star, vedrørende optimering af lydoverførsel fra kirke til sognegård.
Der er lovet udspil den 4 ds. Videresendes til rådet når forslag forligger.
7. Vejforhold ved sognegården
• Ved overgang fra grusbelaft plads til asfalteret udkørsle opstår med tiden en ubehagelig
høj kant, som er overraskende for kørende traffik, og direkte uheldig når rustvogne skal
køre fra kirken på ”værdig” måde.
Jørn R og Sven ser på sagen, og rekvirerer fornøden entreprenør bistand til regulering af
området.
8. Kaffebryggere og øvrige frivillige – hvordan får vi flere involveret
• Det blev foreslået at suppleanterne kunne inddrages, bådes som medhjælpere, men også
på et orienterende plan.
• Sussie pegede på aktiv kirkegænger med FDF baggrund som mulig deltager i BUK udvalg
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Anni overbragte en tak for julegaver fra medarbejderne.
• Anni vil gerne have belyst procedurerne for betaling af regninger m v ved overgang til
anden regnskabsfører.
• Kirkegårdsvedtægt er færdigbehandlet.
• Kirkegårdslåge binder! Jørn R ser på sagen.
• Anni foreslog at der indkøbes nye ”kandelabre” til brug ved begravelser. De gamle er
brøstfældige og vanskelige at brug! De foreslåede kunne ikke umiddelbar godkendes, der
nedsættes et lille udvalg som arbejder med sagen. (Endnu ikke aftalt!!)
10. Nyt fra præsterne
• Sussie har haft kontakt til borgerforeningen. Sussie tager sig at arrangementet i kirken, og
Jørn R og Inger tager kontakt til borgerforeningen for at sikre at alle aftaler er på plads.
Kirkekassen betaler boller, sodavand, slikposer etc. Ella medvirker i h t
Funktionsbeskrivelsen.
• Gudstjenestelisten blev forelagt og kommenteret. Revideret liste udsendes.
• Minikonfirmander starter uge 9 med afslutning 2.pinsedag.
• Der bekræftes at menighedsrådet har bevilliget kaffe og rundstykker etc til
konfirmandernes start på blå mandag!
• Sussie påpegede at Sønderholm hjemmesiden bør opdateres med de rigtige navne på
rådet.
• Sogneindsamlingen til Folkekirkens nødhjælp administreres i år af Jette , som har overtaget
efter Pia og Christian. Rådet forventes at medvirke aktivt!
•

Juni – august forventes Frejlev kirke lukket for vedligehold. Konsekvenserne for
Sønderholm kendes endnu ikke.
• Jørn S oplyste at der muligvis kan forventes en henvendelse fra pensionistforeninger om
repræsentation fra menighedsrådene i foreningens bestyrelse
11. Nyt fra kassereren,
• Sven regner med at tage kontakt til den nye regnskabsfører for at drøfte de praktiske
forhold omkring håndtering af økonomien
Mette foreslog at Sven inviterer regnskabsføreren til en lille visit i Sønderholm, så hun kan
lære råd og personale at kende!
• Det forventes, og er aftalt, at Bo forestår årsafslutningen sammen med Venture.
• Budget for 2013 sendes til de nye rådmedlemmer!! Per U
12. Nyt fra kirkeværgen
• Vedtægter for kirkegården er ifølge Anni på plads.
• Brev fra Thubalka om, at der af sikkerhedshensyn bør etableres en mandeluge på ca. 40 x
60 cm under klokke I. Anni og Per ser på forholdene.
13. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget holder sit første møde den 9 ds kl. 1530
•

14. Årsplan
• Der er behov for at få en aftale med Frejlev menighedsråd om frekvensen for fællesmøder,
da datoerne ikke kan fastlægges uden at denne er kendt!
Der var stemning for at hvert andet møde er fælles, således at der forud for fællesmødet
holdes et kort møde til behandling af beslutninger som kun vedrører det enkelte råd.
Vi ønsker således at der snarest holdes fællesmøde, gerne i forbindelse med
februarmødet , for et drøfte dette .
15. EVT
Lys i kor optimeres. Hanna oplyse Sven om leverandør af nuværende arrangement.
Alle rødder skal have nøgler til skab i mødelokale, da der er etableret brevskuffe til hvert
medlem.

Referent
Per Ulrik

