Sønderholm 08-06-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Frejlev Kirkecenter
tirsdag d. 7. juni kl. 17.00
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt med tilføjelse af KGUV-udvalget under punkt 10
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Gennemgang af synsprotokol
o Der blev sat navne på tovholdere på de enkelte punkter i protokollen
o Vi skal have tilføjet indkøb af en ny alterdisk
• Sønderholm Samråd. Bør vi have en repræsentant i bestyrelsen?
o Vi har drøftet samarbejdet, og Per tager kontakt til samrådet for at forbedre
kommunikationen.
• Status på vedligehold
o Der er kommet en henvendelse ang. parkering ved diget ved kroen. En sag,
der også var oppe at vende for to år siden.
o Diget nede ved graverhuset er ved at blive undermineret af mosegrise, så det
skal vi have set på.
• Studiekreds om K. E. Løgstrup i St. Restrup, ansøgning om tilskud
o Ansøgningen på kr. 1500 blev bevilget. Per får et kontonummer og
videresender til Joan.
• Ansøgning om ny maskine til kirkegården
o Ansøgningen på kr. 26.000 til ny plæneklipper blev bevilget.
5. Nyt fra præsterne
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2017 – køreplan
o Der er budgetsamråd i provstiet i september. Vi undersøger, hvilken dato det
afholdes.
7. Nyt fra kirkeværgen
• Arbejderne nævnt i synsprotokollen er enten lavet eller ved at blive det.
8. Nyt fra kontaktpersonen
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget orienterer
o Licitationen på forpagtningen af præstegårdsjorden er overstået, og ny
forpagter blev Erik Staun.
o Der arbejdes med vedligehold af præstegården, og tidsplan for arbejdet
kommer efter sommerferien.
• Valgudvalg
o Udvalget har sørget for en omtale i kommende kirkeblad.
• Kirkegårdsudvalget
o Gravstenene fra de nedlagte gravsteder, som lokalhistorisk forening ønsker
bibeholdt, får foreløbig lov til at stå på kirkegården, indtil vi får en plan for
kirkegårdsudviklingen.
o Den gravsten, der er beskadiget, er ikke bevaringsværdig og repareres derfor ikke.
o Forslag om opdeling af gravsted A24 forelægges gravstedsejer.
o Næste KGUV-møde tirsdag 16. august kl. 14 bliver for hele menighedsrådet.
11. Eventuelt
• Der er provstigudstjeneste i morgen i Ejdrup.
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