Sønderholm 08-01-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag 5. januar 16.30-19.00
Til stede: Per, Povl, Jørn, Sven, Inger, Annee, Klara, Sussie, Hanna
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Orientering om kontakt til blytækker ang. utæthed ved apsis
o Vi afventer udbedringsforslag.
• Kaffebrygning – godkendelse af forslag til arbejdsplan
o arbejdsplan godkendt – udsendes igen
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Der afholdes møde i kunstudvalget. Jørn Ravnkilde udsender nærmere.
• Menighedsmøde 1. marts 2016
o Udvalget holder møde d. 11. januar kl. 16.30.
• Ansøgning fra pensionistforeningen
o Pensionistforeningen ansøger om tilskud. 5000 kr. bevilget.
• Vedligehold 2016
o Indvendigt vedligehold skal sættes i gang. Inger kontakter Kim Ravnkilde. Per
overlader tidligere materiale til hende.
o Blytag – forslag afventes.
o Eltavle i kirken skal udskiftes - tilbud hjemtages fra Bent Klitgaard 20 85 32 15
fra TL-Byg. (Hanna)
o Sven arbejder med opsætning af to spots mere i koret.
o Udvalgene bedes hurtigst muligt melde ind med arbejder, der ønskes udført.
• Billedoverførsel mellem kirke og sognegård
o Tilbud på ca. 27.000 kr. Dertil kommer rørføring. Der skal medtænkes noget
funktionalitet omkring lydoverførslen. Annee prøver at beskrive det, vi har brug
for rent praktisk.
• Opdatering af vores mødekalender – se vedlagte bilag, der er behæftet m. spørgsmål
o Hanna udsender opdateret mødekalender.
• Div. orientering
o Aalborg Stift skriver, at Sussie er opdateret som kontaktperson pga. ansættelse
af minikonfirmandunderviser. Del af udgiften, som udløses af afsættelse af
minikonfirmandunderviser deles med Frejlev.

5. Nyt fra præsterne
• Foredrag af Lars Morell om Per Kirkebys liv og arbejde i Frejlev Kirke/Kirkecenter 13.
marts – hvis medarbejdere eller MR-medlemmer herfra vil deltage, kan deltagerbetaling
refunderes.
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2016
o Årsbudgettet underskrives ved næste møde.
• Theresas løn som vikar for Dorthe Amalie udbetaler vi og afregner efterfølgende med
Frejlev.
• Sven har fået nye og bedre priser på brandsyn fra Falck.
7. Nyt fra kirkeværgen
• Anni kontakter Kvist og Kristensen for at se, hvori problemer med flagstangen består.
• Anni bruger Helge Niss som standby i tilfælde af snevejr, mens Anni holder ferie og
Jonna er på kursus.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Medarbejderne har gennemført APV uden de store anmærkninger. Der gennemføres
MU-samtaler.
• Vi følger hviletidsreglerne – 11-timers hvilebestemmelserne. Punktet taget op på
spørgsmål fra Ella. Der er mulighed for at få Helle Bjerregaard til at afløse, hvis
problemet skulle opstå efter sen aftenvagt og f.eks. begravelse påfølgende dag.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Dato for møde i KGUV – deltagere: Hanna, Sven, Klara, Sussie, Jørn, Inger og Annee 19.
januar kl. 14.
• Valgudvalg
o Dette udvalg fungerer i princippet som arbejdsudvalg til forberedelse af
menighedsmødet den 1. marts. Dog er Sven udtrådt, mens udvalget har denne
funktion, og Povl medvirker i stedet. Sven genindtræder, når valget står for
døren til sommer.
11. Eventuelt
• Morgenkaffe 26. januar, kl. 9.30 i sognegården. Sussie fylder 40.
Referent
Hanna Kristensen

