Sønderholm den 5. maj 2011

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 5. maj 2011 i Sønderholm Sognegård
Mulighed for røddernes input – Gudrun
Gudrun fortalte om et døgn hos hovedjægerne på Borneo.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt og underskrevet.
Nyt fra formanden
Vi har modtaget materiale om skoleforestillinger på Teater Nordkraft.
Menighedsplejen indkalder til et møde, hvor man høre mere om deres projekt.
Ud over rampen, arrangement i Skalborg Kirke den 21. juni. Tilmelding til Pia.
Pinsemorgentur 12. juni
Ella laver kaffe. Skak køber ind til turen til Troldkirken. Sussie sørger for sangblade.
Byfest 18. juni
Skak, Pia og Per laver morgenkaffe.
Indvielse af messehagel/høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste afholdes 2. oktober. Pia inviterer provsten, koret deltager i gudstjenesten.
Der bliver et musisk indslag til frokosten. Estrid Eriksen får lejlighed til at vise hagelen frem
og fortælle om sit arbejde med den. Mette bestiller frokost. Sussie sørger for processession
af børn med frugt/grøntsager, Pia forhører, om FDF kan stille med en fane.
8. AV-forhold i sognegården, jf. henvendelse pr. mail
 Vi sætter forbedring af AV-forholdene i sognegården på ønskesedlen til fremtidige
budgetter.
9. Retningslinier for brug af sognegården
 Skak kontakter kommunen for tilskud til rengøring og opvarmning og lys i forbindelse med
dagplejens brug af sognegården.
10. Varmeforbrug i sognegården, kan det minimeres?
 Per arbejder sammen med Kim Buus (VVS, der står for projektet i præstegården) om at få
optimeret vores varmeanlæg.
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11. Planlægning af menighedsmøde i efteråret
 Onsdag den 21. september. Vi starter med en gudstjeneste kl. 19.
12. Nyt fra præsterne
 Skak og Helle tager imod telegrammer til konfirmationen. Sognegården er åben fra kl. 9.
 Brug af Holger Lissners ”Kollekter og bønner i kirken” er godkendt.
 Opfordring til at begynde at tænke i ”valgbaner” til menighedsrådsvalget 2012.
13. Nyt fra kassereren – udkast til budget 2012
 Vi afholder ekstraordinært økonomimøde torsdag den 26. maj kl. 18.
14. Nyt fra kirkeværgen
 Kirken bliver kalket inden konfirmation og pinse. Elkjær går i gang med udbedringsarbejdet
nu.
15. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Ferieplanen er udsendt pr. mail.
16. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Der er kalendermøde 26. maj. Der udsendes information til medarbejderne om
sognemedhjælperstillingen i næste uge.
17. Nyt fra udvalgene
 Sussie tager kontakt til Nibe Avis for bestilling af nye kort til kirken.
18. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

