Sønderholm d. 10.6.2014

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. juni 2014 kl 16.30
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Povl Thomsen
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Mulighed for ”røddernes input”: Sussie
Vi sang den ny pinsesalme: Nu slår glæden ud med hånden.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om Frejlevs evt. brug af sognegården i
forbindelse med deres ombygning/tilbygning.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna), herunder
opfølgning af aftaler.
Referatet godkendt og underskrevet.
Kassereren/økonomi. Orientering om budget 2015.
Budgettet er afleveret til provstiet. Der er budgetsamråd i september.
Priser på mindesammenkomster. Vi retter vores priser til efter de nye priser, Frejlev
har sat. Hanna uploader de nye takstblade til hjemmesiden.
Sønderholm sogns menighedsråd, cvr. Nr. 23 88 75 17, regnskab 2013 afleveret
11/4 2014 kl. 11.19. Menighedsrådet har godkendt regnskabet.
Henvendelse fra Frejlev om øget brug af vores sognegård under
byggeprocessen i Frejlev
 Konfirmationsforberedelse kommer til at foregå tirsdag eftermiddage fra kl.12,
sognearrangementer m.v. flyttes også hertil. Vi udskyder indvendigt vedligehold til
efter den ekstra belastning. Taget til efterretning.
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Der er opsat skilt med parkering forbudt ved den vestlige indkørsel til kroens
parkeringsplads.
Iflg. senere modtaget mail med vedhæftet matrikelkort: Med forbehold for fejl i det
kommunale materiale ser det sådan ud:
Vi har ingen “ret” – ej heller hævdvundet, til at bruge kroens p-plads.
Nyt fra kontaktpersonen. Graversamarbejdet
 Margit går i gang med et efteruddannelsesforløb over 18 timer. Tidligere
godkendt.
 Anni søger om bevilling til skærmbriller. Godkendt.
 Per er stand-in for kontaktpersonen i uge 28, Hanna uge 29, Sven uge 30, Per
uge 31.



Udspil om graversamarbejdet blev godkendt. Underskrives på fællesmødet i
august.
8. Nyt fra formanden. Herunder høring vedrørende modernisering af
folkekirkens ledelse
 Høringssvar blev indsendt.
 Ansøgning om tilskud til julepynt/belysning fra borgerforeningen, beløb kr.15.000
Vi vil gerne se en stykpris. Per tager det op med Bo Levisen.
9. Menighedsrådsvalg- procedure og tidsplan.
 Vi afholder udvalgsmøde inden uge 27, deltagere Per, Hanna og Jørn R.
 Annonce til kirkebladet på forsiden.
10. Hjertestarterprojektet.
 Der er kommet afslag fra Tryg-fonden. Der bliver tilsendt et budget, som vi må
se på.
11. Nyt fra præsterne
 FDF’s jubilæumsgudstjeneste 23. august. Per kontakter udvalgsformanden for
at høre, hvad de tænker.
 Folmer Olsens bedemandsforretning fejrer 100 års jubilæum. Jørn R sørger for
at sende et par flasker til lykønskning.
 Gudstjenestelisten er på vej.
12. Nyt fra udvalgene. Opfølgning på iværksatte projekter!
 Kim Ravnkilde starter med at male udvendigt samt de ting, der er aftalt, der skal
males i kirken.
 Jørn R ser på en sten, der er faldet ud af terrassetrappen ved præstegården. +
Der er en sten løs i trappen mod parkeringspladsen ved sognegården.
 Sven sørger for udendørsbelysningen ved præstegården. Det fungerer ikke,
som det skal.
 Der er indkøbt dataloggere. De skal måle luftfugtighed/temperatur i kirken.
 Vinduerne i kirkens kor skal lukkes op, når der er tjenester, så luften kan
cirkulere.
13. Eventuelt
 Der er temadag 16. september kl. 8.30 i Svenstrup Sognegård med foredrag om
kirkegården v/ landskabsarkitekterne Henning Looft og Signe Moos Andersen.
14. Eventuelt Lukket møde - Uden medarbejderrepræsentant?
Referent
Hanna Kristensen

