7. juni 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 7. juni 2012 kl. 19.00 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
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Mulighed for røddernes input – Bo
Bo fortalte om sit nye job som bestyrer af Sømandshotellet.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet præstetavle som punkt 17.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet med ændring af ordlyd i punkt 11 til: Anni deltager
som observatør i budgetudvalget.
Nyt fra formanden
Tak fra Erik Flensted for buket i anledning af hans guldbryllup
Materiale uddelt til valgbestyrelsesmedlemmer
Opsigelse fra regnskabsfører pr. 30/6
Vi modtager opsigelsen med beklagelse, men vi har fuld forståelse for, at Margit ønsker at
bruge sine kræfter på sit primære job.
Indtil årsskiftet vil vi benytte os af Mogens Kaiser, som også er regnskabsfører for Frejlev.
Bo tager kontakten. Hvis eller når der kommer en regnskabsfører på provstiplan, tilslutter
vi os det.
Byfestkaffe 9. juni – er vi klar?
Pia har bestilt rundstykker. Mette, Bo, Per og Helle går i gang med at smøre dem og brygge
kaffe og te kl. 8.
Tilbud om AV-installationer i sognegården – se udsendt på mail fra Per
Per afslutter lyddelen af projektet med North Star, som får besked i august. Bo undersøger
priser på billeddelen.
Per sender vinduerne i sognegården i tilbud, så vi har et overblik over, hvad vi har råd til at
bruge.
Hvordan går det med planlægning af emneaften, om hvordan kirkegården skal se ud nu
og i fremtiden?



Emnet blev vendt, og der kom forskelligt input til, hvordan man kan gribe det an. Der
satses på et arrangement sidst på vinteren. Tovholder Anni.
9. Nyt fra præsterne – herunder opdatering af kollektliste
 Alle kollekterne går til Kirkens Korshær i et år. Undtaget juleaften, hvor der samles ind til
Børnesagens Fællesråd og den første søndag i marts, hvor der er indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
 Den nye gudstjenesteliste blev ”konfirmeret”.
10. Nyt fra kassereren
11. Nyt fra kirkeværgen
 Anni ønsker mere overskuelighed i budgettet i forhold til hvor mange ekstra
medarbejdertimer, der er råd til. Bo vil hjælpe med det.
12. Nyt fra kontaktpersonen
13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten – ønske om punkt ”Nyt fra kirkegården”
14. Menighedsrådsvalg 2012
 Pia skriver om menighedsrådsarbejdet til kirkebladet, sender det rundt til os alle, som også
skriver rundt til alle om deres tanker om rådsarbejdet og deres arbejdsområder. Materialet
tages med på kirkebladsudvalgsmødet. Husk deadline 10. juli.
 Der er møde i valgudvalget 28. august kl. 16.
15. Vedtagelse af reviderede kirkegårdsvedtægter. Se tidl. udsendt materiale
 Udsættes til næste møde
16. Nyt fra udvalgene - herunder status for messehagel
 Vi så på den tilsendte prøve fra Estrid Eriksen, og der var enighed om, at vi gerne vil ændre
materialevalget til polyester, så vi kan opnå den blankhed og farvemætning, vi godt kan
lide i Estrids oplæg.
17. Præstetavle
 Udsættes til næste møde
18. Eventuelt
 Henrik bevilges tid til at deltage i kirkegårdsmesse. Der bevilges også kørepenge til Anni og
Henrik på laveste takst til arrangementet.
 Augustmødet bliver hos Pia på hendes nye adresse, Skivervej 118, V. Hassing. Mødestart
bliver kl. 18. Mødet afsluttes med spisning.
 Punkt til næste møde: skolens jubilæum.
Referent
Hanna Kristensen

