Sønderholm d. 3/6 2010

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. juni 2010 kl. 19.30 – 22,00
i Sønderholm Sognegård.
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Mulighed for røddernes input – Bo
Bo anmoder om at trække sig fra menighedsrådsarbejdet.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet
Nyt fra formanden (Skal vi fremover starte MR-møder kl. 19?)
Vi bibeholder starttidspunkt 19.30.
Pia har indsendt klage over gulvtæpperne i konfirmandstue og mødelokale.
Ansøgning fra Folkekirken på Festival (se bilag)
Ansøgning på 1000 kr. bevilget.
Ansøgning fra Jørn Skøtt om ny computer
Ansøgning godkendt.
Friluftsgudstjeneste i Ryhøj d. 6. juni
Ella laver kage og kaffe. Pia og Sussie transporterer tingene ud på pladsen.
Opslag, ansættelse og regulativ for kirkesangeren
Hanna lægger opslag på hjemmesiden, Mette sender stillingsbeskrivelsen ind til
personalekonsulenten.
9. Fællesmøde med Frejlev Menighedsråd
 Den 12. august kl. 19 – 21.30
 Hvis man har ønsker om punkter til mødet, send dem til Pia inden for 14 dage.
10. Nyt kort af kirken / tilbud på akvarel
 Sussie tager kontakt til Charlotte. Vi vil gerne købe 3 akvareller.
11. Nyt fra præsterne
 Hanna spørger Anni, om hun vil indkøbe træ til gave til indvielse af skolens nye tilbygning,
beløb ca. 2000.




Er der nogen, der vil bage kage til festival?
Næste års konfirmandundervisning kommer til at ligge onsdag og torsdag her i
sognegården.
 Præstens mikrofon i kirken virker ikke.
12. Nyt fra kassereren
 Det nye budget er ikke færdigt endnu. Sendes ud til gennemsyn pr. mail.
13. Nyt fra kirkeværgen
 Kirken er blevet kalket.
 Eltavlen i våbenhuset har knopskudt så meget, at der kræves fornyelse/udskiftning.
14. Nyt fra kontaktpersonen
 20. juni efter 9-tjenesten, er der mulighed for at tage afsked med Jonas. Margit køber gave.
Mette sørger for kaffe og rundstykker.
 I uge 29 og 30 renses tæpperne i sognesalen.
 Margits ansøgning om efteruddannelse godkendt. Mette orienterer Jørn Jensen.
15. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Margit og Anni har lavet en tre måneders oversigt over rullende fridage.
16. Nyt fra udvalgene
 Der er kirkegårdsudvalgsmøde den 10. juni kl. 17 - derefter
 Markvandring kl. 19
17. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

