Sønderholm, fredag den 6. januar 2017
Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag d. 5. januar kl. 17.00
Afbud fra Hanna.
Til stede: Per, Povl, Jørn, Peter, Sussie, Annee, Betina og Egon.
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Stedfortræder skriver under på menighedsrådsløfte.
Peter Stoffersen underskrev løftet.
4. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet
5. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
Per udsender frisk liste efter mødet.
• Kunst i byen
Intet nyt siden sidst. Per snakker med Jørn Ravnkilde om arrangement i forbindelse med
indvielsen.
• Kort orientering om energikonsulenter. ”Grøn kirke”
Sønderholm Fjernvarme tilbyder gennemgang af anlæg. Vi siger ja til tilbuddet. Når alle
oplysninger er kommet, sammenligner vi resultaterne fra varmeværket og
energikonsulenterne og gennemgår forslagene sammen med en VVS-installatør. Derefter
holder vi et separat møde om problemstillingen.
• Lyd- og billedanlæg
Fungerer ikke tilfredsstillende. Per kontakter leverandøren med hensyn til eftersyn nu og
ekstra eftersyn inden jul. Prisen på en serviceaftale med et årligt eftersyn undersøges.
• Næste møde
Fællesmøde i Sønderholm den 9. marts kl. 17 - 19. Torsdag den 4. maj er der fællesmøde i
Frejlev. Næste menighedsrådsmøde den 2. februar.
Hanna sørger for alle medlemmer af menighedsrådet kommer på Googlekalenderen. Der
udarbejdes en mødeliste.
Sogneindsamling til Folkekirkes Nødhjælp den 12. marts kl. 10.30 i Sønderholm.

Kurser på Lundbæk og akademikurset anbefales.
Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorer om sponsorat. Menighedsrådet sponserer
samme beløb som sidste år. 5.000,- kr. Povl tager sig af sagen.
Forretningsorden for de forskellige funktioner, herunder især for
”menighedsråd”
Per tilretter.
•

6. Nyt fra præsterne
Konfirmanderne starter op i uge 3. Løvfaldsfest for hele sognet i september eller oktober. Vi
forsøger at få Kathrine til at være koordinator.
24. januar er der møde i Vestre provsti, hvor næste periodes gudstjenester planlægges.
7. Nyt fra kassereren
• Kvartalsrapport
Povl gennemgik kvartalsrapporten, som udsendes på mail. Kassereren har en god dialog
med Joan. Povl har møde med Annee og Ella den 16. januar.
Fakturaer mm. sendes til Joan med cc til Povl. Reagerer Povl ikke, er fakturaerne godkendt.
Povl orienterer Ruth.
• Procedurer vedrørende økonomistyring
Povl får fuldmagt til at hæve på driftskonto. Per kontakter Joan.
8. Nyt fra kirkeværgen
• Skal vi indføre MobilePay som E-kirkebøsse? Muligheden er nu til stede.
Udgifter i forbindelse med indsamling og overførsel af kollekt afholdes af
kirkekassen.
Hanna undersøger gebyr på MobilePay.
9. Nyt fra kontaktpersonen
Ella har søgt om 2.000,- kr. til nyt tøj. Bevilget. Margit får fri Skærtorsdag.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Tak for julegaverne
11. Nyt fra udvalgene
Præstegårdsudvalg indkaldes til møde den 19. januar kl. 16-17 inden fællesmødet i Frejlev.
Udvalgsliste sendes pr. mail.
Der er bevilget 50.000 kr. til kirkegårdsudvikling. Provstiet har opfordret til et samarbejde
med Bislev Menighedsråd, der har en lignende opgave.
12. Eventuelt
Intet
Referent
Egon Hostrup

