Nibe d. 11/5 2009

Referat af menighedsrådsmøde
mandag den 11. maj 2009 kl. 19.30 – 22.00
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Jørn Skøtt Andersen
Velkommen til Per Ulrik, der indtræder i menighedsrådet, i stedet for Preben Andersen.
1. Indledning v/ Pia
 Et minuts stilhed for Preben. Derefter læste Pia nogle bønner fra sygehuspræst Ruth
Østergård Poulsens nye bog: Fra det dybe råber jeg til dig.
2. Mulighed for røddernes input – Hanna
 Hanna viste slideshow med nogle af de mange messehageler, vi har set på i forbindelse
med, at vi gerne vil have nye messehageler.
3. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet
5. Messehageler, nedsættelse af udvalg?
 Nedsat udvalg: Mette, Pia og Hanna
6. Valg af kasserer og regnskabsfører
 Margit er valgt til at fortsætte som regnskabsfører
 Bo er valgt som kasserer
7. Besættelse af udvalgspost i præstegårdsudvalget, budgetudvalget og valgudvalget
 Per Ulrik indtræder i ovennævnte udvalg.
8. Regulativ for kirkeværgen (se bilag med forslag)
 Regulativet blev godkendt, underskrevet og uddelt.
9. Nyt fra formanden
 Margit har fået fuldmagt til at hæve på kirkens konto.
 Avlsgårdens vejret er overgået til kirkegården.
 Ansættelsesbrev til Jonas, vores nye kirkesanger, er lavet og underskrevet.
10. Ansøgning fra Aalborg Garden (se bilag)
 Ikke bevilget

11. Ansøgning fra Nicolaj tjenesten (se bilag)
 Vi bevilger 1.000 kr.
12. Stiftsmenighedsrådsstævne d. 16. maj
 Sussie, Jørn, Pia, Mette, Per og Kirsten, Helle, Hanna deltager i stævnet. Margit deltager
i aftenspisningen.
13. Pinsemorgentur 31. maj
 Helle sørger for at proviantere til Troldkirketuren og tager sangblade med. Bo deltager
også.
 Ella sørger for morgenkaffe og rundstykker inden gudstjenesten. Mette tager kontakt til
Ella desangående. Sussie sender omtale til Kirke og Liv v. Birthe Fjorback.
14. Byfest 20. juni
 Mette og Bo står for morgenkaffen.
15. Konfirmandstuen
 Sussie tager ud og kigger på de sidste reoler, inden vi bestiller møblerne hjem.
 Per laver skitser til trapperne i lokalet og prøver at få tilbud hjem på arbejdet.
 Vi har fået tilbud på malerarbejdet fra Ravnkilde.
 Bo laver overslag på det samlede arbejde til provstiet.
16. Flytning af kirkekontor til Frejlev?
 Flytning går i gang den 8. juli, og fra den 15. juli skal alt være klar.
17. Drøftelse vedr. fælles personalekonsulent og skoletjeneste (bilag)
 Konklusionen på vores snak blev, at vi ikke synes menighedsrådene skal betale for
skoletjenesten.
 Vi synes, det er en god idé med en fælles personalekonsulent.
18. Indbrud i sognegården
 Mette orienterede om, at alle skabene var brækket op, og vi er enige om ikke at låse
dem mere.
19. Nyt fra præsterne
 Sussie orienterede om Kirken på Festival
 Der er personalemøde i morgen.
 Sussie holder ferie i uge 25
 Jørn holder ferie 2. juni – 10. juni
20. Lys i kirken
 Hanna kontakter Lars Martens og får sat projektet i gang.
21. Nyt fra kassereren – (kvartalsrapport), budget 2010
 Årsbudget 2010 gennemgået
 Under ønsker om yderligere driftsudgifter:
1) messehageler 125.000
2) traktor 100.000
3) køkken/bad/have præsteboligen 300.000

4) ønske om bevilling til anlæg af overetage i præstebolig 1,5 million.
22. Nyt fra kirkeværgen
 Hanna og Anni får bestilt ny flagstang.
23. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Udsættes grundet mangel på tid.
24. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Udsættes grundet mangel på tid.
25. Nyt fra udvalgene
 Udsættes grundet mangel på tid.
26. Eventuelt
 Per tager kirkekaffen 1. pinsedag.
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