Sønderholm d. 6. maj 2010

Referat af menighedsrådsmøde 6. maj 2010
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Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet.
Nyt fra formanden
Sogneindsamling 13. marts næste år
Vi godkender fremsendt ansøgning om anlægning af gravsted med grå granit.
Ansøgning fra FDF
Ansøgningen om 7.000 kr. i tilskud godkendt.
Høring vedr. forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Sønderholm Kraftvarmeværk
Per deltager i mødet.
Pinsemorgentur 23. maj
Skak deltager, sørger for en lille én og sodavand til børnene. Mette sender sangblad
med.
7. Byfest morgenkaffe 12. juni
 Bo, Skak og Pia står for morgenkaffen. Mette bestiller rundstykker.
 Koret synger ca. kl. 10.15.
8. Regulativer, gennemgang efter ny overenskomst
 Vi nedsætter et udvalg til at revidere regulativet for kirkesanger i forbindelse med
nyansættelse. Udvalget består af Margit, Mette, Bo og Jørn. Margit laver et oplæg til
stillingsbeskrivelse.
9. Nyt fra kassereren – (kvartalsrapport), budget 2011
 Kvartalsrapporten blev fremlagt
10. Fælles personalekonsulent og skoletjeneste, hvordan bruges disse bedst? Plan for,
hvordan lønforhandling foregår fremover?
 Der afholdes møde med personalekonsulenten i næste uge. Margit Andersen, Mette,
Bo og Pia deltager.
 Jens Rasmussen er ansat i skoletjenesten pr. 1. maj.
11. Nyt fra præsterne



Vi mangler nye kort med motiv af kirken. Sussie tager kontakt til Charlotte Pedersen,
om hun er interesseret i at lave en akvarel til formålet.
 Sussie indkøber Sigurd Barrets børnebibel og DVD til vores børnepassere.
 Vi ser på placeringen af kopimaskinen.
 Juli-café er tilrettelagt.
12. Nyt fra kirkeværgen
 Smeden har ordnet varmen for 34.000.
 Vi har et hængeparti med lysdæmpningen. Vi prøver at kontakte en anden elektriker.
 Vi mangler stadig at få Lars Martens til at ordne lyset i koret.
 Per tager kontakt til Skovbjerg Radio ang. et tilbud på at få transmitteret lyd og billede
over til sognegården.
13. Nyt fra kontaktpersonen
 Ferieplanerne bliver mailet ud
14. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
15. Nyt fra udvalgene
 Markvandring den 10. juni kl. 19.
 Møde i præstegårdsudvalget den 20. juni.
 Udflugt for de ansatte og menighedsrådene den 22. august.
16. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

