Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 9. juni 2011 kl. 19.00 – 22,00
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra: Hanna og Henning Skak
Der blev indledningsvist budt særligt velkommen til Anni, som er den nye
medarbejderrepræsentant i rådet.
1.

Mulighed for røddernes input – Skak?
- Udgik pga. afbud fra Skak

2.

Godkendelse af dagsorden
- Godkendt

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
- Godkendt

4.

Nyt fra formanden
- Villy Kjær fra Nibe har ansøgt om lov til at stå som guide i Sønderholm Kirke på vores
hjemmeside. Vi har dog selv kompetente personer til den opgave og ser derfor ikke nogen
grund til at udlicitere den. Sussie underretter Villy Kjær om beslutningen.
- Kirkeministeriet har ikke varetaget anvisningen af de nye principper for budget og
regnskab på ordentlig vis, og Landsforeningen af Menighedsråd har derfor klaget til
Kirkeministeriet og siden modtaget en undskyldning derfra.
- Landsforeningen af Menighedsråd og stifterne har indgået en aftale, der skal sikre en bedre
rådgivning af menighedsrådene. Dette vil bl.a. ske ved at anvende én fælles vej til
informationer via IT-skrivebordet.
- Menighedsrådsmødet i august flyttes til den 18. august!
- Sognemødet (det årlige offentlige møde for menigheden) finder sted onsdag 21. september
og indledes med en kort gudstjeneste i kirken kl. 19.00.
Efterfølgende inviteres til menighedssammenkomst i sognegården med ost og rødvin. Her vil
menighedsrådet orientere om sit arbejde i årets løb, men også invitere til en diskussion af
dette arbejde (også med henblik på menighedsrådsvalget i 2012).
Detailplanlægningen henlægges til MR-mødet den 18. august, men vi overvejede allerede nu
følgende spørgsmål:
Hvad vil vi i Sønderholm med vores kirke og sognegård? Kan noget gøres anderledes og
bedre? Kan lokalmiljøet og sognekirken bruge hinanden bedre?
Vi overvejede posters på bordene? Debatkort? Tipskupon? Særskilte invitationer til de lokale
foreninger?
Pia tager sig af en annonce til kirkebladet; vi håber Hanna vil hjælpe med redigeringen heraf.
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- Menighedsrådsvalget 2012 er ikke langt væk, og vi drøftede derfor uformelt
medlemmernes planer om og muligheder for at forsætte rådsarbejdet i en ny valgperiode.
Det er vist ikke forkert at konkludere, at der var en udtalt frustration over den
tiltagende arbejdsbyrde i rådet, som har været ekstraordinær stor det sidste års tid. Vi
diskuterede mulighederne for, hvad der reelt kan gøres for at reducere den (Fælles
regnskabsfører for provstiet, der samtidig kan påtage sig ansvaret for lønforhandlingerne
med kirkefunktionærerne og således også aflaste jobbet som kontaktperson? Kan vi nøjes
med en enkelt kontaktperson i vore to sogne? Og kan én af præsterne evt. påtage sige dele
af kontaktpersonens arbejdsområder? Mulighed for inddragelse af flere frivillige uden for
rådet, der ikke forpligter sig på et 4’årigt arbejdsforløb, men blot deltager i enkelte udvalg
eller ifm. ad hoc opgaver?)
Endvidere overvejede vi at "gøre noget særligt" til sognemødet i 2012 for om muligt at gøre
flere interesserede i rådsarbejdet.
5.

Kaffebryggeliste
- Pia færdiggør listen og udsender den snarest på mail.

6.

Fælles visionsmøde med Frejlev Menighedsråd
- Mødet er torsdag 1. september kl. 17.00 i Frejlev Kirkecenter.
Mødet forberedes pt. af et udvalg. Der bliver udsendt en indbydelse, og der indkaldes en
ekstern mødeleder.

7.

Nyt fra kassereren, herunder drøftelse af ændringer i fordelingsnøglen ( punktet er aftalt
med Frejlev i forb. med budgetmøder)
- organistvikar (pkt 0570)
- det blev vedtaget fremover at bruge fordelingsnøglen (pr. 1. januar 2012)
- konfirmander / minikonfirmander ( pkt 1020 og 1025)
- det blev vedtaget, at udgifter ifm. hermed betales af hver sin kirkekasse (pr. 1. juli 2011)
- kirkekontormaterialer ( pkt 2260)
- det blev vedtaget fremover at bruge fordelingsnøglen ifm indkøb af disse materialer samt
leasing af kopimaskine (pr. 1.juli 2011)
Margit tildeles et tillæg på kr. 6000 som følge af ekstraordinært meget arbejde med
regnskaber og budgetter.

8.

Præcisering af hvad der nu er gældende i "Vedtægter for kirkegården" efter at flere har lagt
eget grus på grave.
- Der er nu fire slags grus at vælge imellem på kirkegården, og det anser vi for at være
tilstrækkelige valgmuligheder. Gravstedsejerne kan altså ikke forvente at kunne anvende
andet grus end det tilbudte.
- Anni og Hanna gennemgår snarest vedtægterne for mulige rettelser og præciseringer.

9.

Forslag om timeloft for "hjælper" ved spagetti- , juniorgudstjenester, BUSKgudstjeneste mv
- Det blev besluttet, at der maksimalt kan bruges op til 8 timer pr. spaghettigudstjeneste til
lønnet medhjælp. Og at man selvfølgelig gerne må bruge mindre.
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10.

Forslag om opnormering af Jørn Skøtt til fuld tid for at få løst nogle af de opgaver, som
sognemedhjælperen tidligere udførte (jf drøftelse i sognemedhjælperudvalget)
(Sussie og Jørn deltog ikke under behandlingen af punktet)
- Under forudsætning af tilsagn også fra Frejlev Menighedsråd (og godkendelse i provsti og
stift) blev det besluttet at opnormere Jørn SA til fuld tid fra og med 1. januar 2012.

11.

Nyt fra præsterne
- Undervisningen af minikonfirmander (2 hold) i efteråret 2011 i Frejlev forestås af firmaet
Kirkebillen mod betaling. Undervisning af minikonfirmanderne i Sønderholm ( 1 hold)
forestås af præsterne i foråret 2012 med ekstern hjælp omkring det praktiske.
- Gudstjenesteplanen er endnu ikke færdiggjort, men vil snarest blive udsendt på mail.
- Fra og med søndag 13. november til og med februar måned 2012 vil højmessen som aftalt
på fællesmødet 3. marts (og som forsøgsordning) finde sted kl. 9.30. Gudstjenesten kl. 11.00
vil blive den kortere gudstjeneste uden altergang. (Vi følger med andre ord samme praksis
som i Nibe-Vokslev Pastorat)
Jørn skriver en kort artikel til kirkebladet ang. de ændrede gudstjenestetidspunkter.

12.
13.
14.
15.

Nyt fra kirkeværgen
- Intet
Nyt fra kontaktpersonen
- Intet
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
- Intet
Nyt fra udvalgene
Kirkebladsudvalget:
- Der er deadline for artikler til kirkebladet tirsdag 14. juni.
- Hanna indkalder snarest til kirkebladsudvalgsmøde (mødet i Google-kalenderen er aflyst)
Messehageludvalget:
- Gudrun foreviste stofferne og en kladde til den grønne messehagel.
- Kunstneren vil medvirke ved indvielsen af den til høstgudstjenesten 2. oktober og har sagt
ja til at fortælle om arbejdet med den ifm. den efterflg. sammenkomst i sognegården.
- Gudrun skriver en artikel til kirkebladet vedr. arbejdet med og indvielsen af messehagelen.
BUK-udvalget:
- Har holdt møde 11. maj med deltagelse af Lone Wolfsen, som fremover vil være tilknyttet
udvalget som en slags forældrerepræsentant.
- Der mangler dog fortsat repræsentation i udvalget fra Frejlev Menighedsråd.
- Næste møde er torsdag 15. september kl. 16.30 i Sønderholm Sognegård.
Sognemedhjælperudvalget:
- Udvalget har nu nedlagt sig selv; jvnf. referat fra mødet 31. maj.
- Udvalget henstiller til, at vi på visionsmødet 1. september drøfter, hvordan vi fremover og
bedst varetager tilsynet med de mange arbejdsopgaver, som lå i sognemedhjælperregi (nyt
udvalg?).
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Præstegårdsudvalget:
- En person fra TL-Byg har påtaget sig det overordnede tilsyn med de mange arbejdsopgaver,
som påbegyndes i uge 26 i præstegården. Der afholdes et byggemøde i samme uge.
- Da lejekontrakterne for kirkernes jorde udløber pr. 1. januar 2012, arbejdes der pt. på en
ny udbudsrunde.
Kulturudvalget:
- Der er ikke aftalt nyt møde og det haster lidt på grund af deadline for kirkebladet.
16.

Eventuelt
- Sussie efterlyser kager til Nibe Festivalen. (Kagerne afhentes af Ulla Sølver.)
Ref.: Jørn SA
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