Sønderholm 05-01-2018

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
d. 4. januar 2018
Til stede: Per Ulrik, Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Jørn Skøtt Andersen, Betina Lassen (deltog fra punkt
5), Egon Hostrup, Hanna Kristensen
Afbud: Annee Bonde (orlov), Sussie Foged deltog i Frejlevs møde.

1. Mulighed for røddernes input
•

Velkommen tilbage til Jørn efter endt orlov

2. Godkendelse af dagsorden
•

Dagsorden godkendt

3. Nyt fra formanden
•
•
•
•

Der var ca. 25 til champagne og kransekage efter nytårsgudstjenesten. Ca 50 til gudstjenesten.
Campingvognen ved kroen bliver flyttet i morgen.
Opvarmning af kirken? - Fremløbstemperaturen er hævet, og vi forventer, problemet er løst.
Årshjul:
o Møde med arkitekter 16. januar
o Lundbækmødet 27. januar er med tilmelding senest 16. januar.
o Nytårsgudstjeneste
o LED-lys, seminar afholdes i Vesterkæret Kirke, Povl deltager.
o Sogneindsamling 11. marts
o Stifternes udbudsgruppe, årshjul til menighedsrådenes budget. Hanna udsender
materialet sammen med referatet.

4. Nyt fra præsterne
•

Sogneindsamling foregår, som det plejer, med karavane, deltagelse af konfirmander og FDF.

5. Nyt fra kassereren
•

Kvartalsrapport: Vi ligger fint i forhold til budgettet.

6. Nyt fra kirkeværgen
•

Se under formanden ang. varme i kirken

7. Nyt fra kontaktpersonen
•
•

Egon starter på kursusmodulet med uddannelse som kontaktperson.
Ansøgning fra Ulla om "mørkt tøj" til kirkelige handlinger. Egon har carte blanche til at bevilge et
beløb på kr. 2000-3000.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
•

Tak for julegaven fra de ansatte

9. Nyt fra udvalgene
•
•

•

Præstegårdsudvalg - fællesmødet
Kirkegårdsudvalg - kirkegårdsudvikling. Videre forløb, herunder møde med arkitektemner.
Gennemgang af dagsorden.
o Der kommer tre arkitekter 16. januar kl. 14-16.
o Dagsorden er tidligere udsendt. Se mail af 29. november
o Peter har talt med Bent Kliggaard ang. lys ved kirken. Der er kommet nogle foreløbige
tegninger. Vi tager emnet med ind sammen med de andre idéer.
Aktivitetsudvalg - Foredrag med Rolf Hermansen 18. januar

10. Nytårskur
11. Eventuelt
• Der etableres sensor til lys i loftsrummet i gangen i sognegården. Per
• Babysalmesang - vi undersøger muligheder for at Henriette kan blive "føl". Povl
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