Sønderholm d. 9.1.2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 9. januar 2014
i Sønderholm Sognegård
17.30 – 18.55 Menighedsrådsmøde
Referent: Hanna
1. Mulighed for ”røddernes input” Povl
 Vi sang Tænk at livet koster livet, og Povl fortalte om Hans Skov Christensen, som han ser
som et af ”fyrtårnene” i kirkelivet.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna)
 Godkendt med tilføjelse under punkt 7: Timeløn + sociale omkostninger beregnes efter
Annis timeløn. Underskrevet.
4. Gennemgang af udvalgsposter og ”observationspladser”
 Jørn R har kontakten til pensionistforeningen. Povl overtager kontakten til FDF fra Per og
deltager i aktivitetsudvalget (det store forum – møde den 28. januar) i stedet for Jørn R.
 BUK-udvalget er nedlagt, hører nu under Aktivitetsudvalget.
 Per sender ændringerne til Tove, så der kommer en revideret udgave.
5. Kassereren/økonomi:
Disponering af midler for resten af 2013 efter møde med regnskabsfører – opfølgning
 Alle midler er brugt. Sven gør opmærksom på rette brug af sikkerhedsselen på vores nye
maskine.
 Sven kontakter Joan for at høre, om hun synes, vi har behov for at melde os til
regnskabssyn.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Tak fra medarbejderne for julegaverne.
 Ændring af ordensreglement i køkkenet ændres, så Inger står som kontaktperson sammen
med Sussie. Annie tager sig af det.

7.




Nyt fra kontaktpersonen
MUS aftalt til første uge i februar.
Inden næste kalendermøde mødes man til forventningsafklaring.
Anni har været kaldt ind på en fridag, som hun ikke har nået at afvikle erstatningsfridag for
inden årets udgang. Hun får udbetaling for sin erstatningsfridag.

8. Nyt fra formanden:
Varmesystem i sognegården
 Sven og Per arbejder videre med det.
Billedoverførsel fra kirke til sognegård
 Vi mangler nu at få lavet en skjult rørføring fra bag orglet til loftet, hvorfra signalet
sendes trådløst over til sognegården. Per og Sven arbejder videre med projektet.


Den nye projektor er installeret. Dejligt skarpt billede!



Vi skal have fundet ud af, hvordan det nye fibernet aktiveres. Der skal også
installeres en Wi-Fi-forstærker, så forbindelsen i den store sal bliver bedre. Per ser
på det.

Sogneindsamling for Folkekirkens nødhjælp 9. marts
 Per er inviteret til infomøde som indsamlingsleder. Vi andre hjælper til.
Mødeliste for 2014 – vedlagt som bilag. Junimødet flyttes til den 12. pga. grundlovsdag.
Skal vi vedtage forslaget om fyraftensmøder fra kl. 16 de gange, vi ikke har fællesmøde,
som foreslået på decembermødet?
 Forslaget er vedtaget, dog med den ændring, at vi starter kl. 16.30 undtagen næste
gang, hvor vi godt kan begynde kl. 16.
Vi har bestemt at tilmelde 3-4 personer til Kirkegårdskonference 19. marts i Nyborg. Hvem
skal med, og hvem tilmelder?
 Anni, Henrik, Sven og Hanna deltager. Anni tilmelder os.
Har vi noget/skal vi gøre noget i forhold til projekt http://www.menighedsraad.dk/aktuelletemaer/mere-kirke-for-pengene/?
 Vi har ikke noget at tilføre projektet i øjeblikket.
Vi mangler at høre fra Borgerforeningen i forhold til projekt Hjertestarter.
9. Nyt fra præsterne:
 Sussie overnatter med konfirmanderne 17.-18. januar i kirken.
 Sussie deltager i Innovation Camp sammen med kirkeministeren og andre præster.
 Sussie deltager også i bryllupsmesse.

10. Nyt fra udvalgene:
Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår.
 De bygningskyndige og formanden kigger på lyddæmpning i foyeren, inden vi skal
have malet.
Præstegårdsudvalget – orientering på fællesmødet
11. Eventuelt
Hvordan får vi nye medlemmer på banen??
KGUV-mødet udsættes en uge til den 23. januar kl. 10.
Frivillige?
12. Lukket møde
 Intet til dette punkt

