Sønderholm d. 10. maj 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 10. maj 2012 kl. 19.00 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Pia og Skak
1. Mulighed for røddernes input – Per
 Per talte om Iben Krogsdals artikel i Kristeligt Dagblad og om sidste sogneaften.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt med tilføjelse af underpunkt a til punkt 9: Ansøgning om tilskud til
”Friskluftkoncert” og underpunkt b samme sted: Operafestival
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet.
4. Nyt fra formanden
 Tak fra Kathrine Staghøj Liisberg for undervisning af minikonfirmander og konfirmander
og for det gode samarbejde med personalet.
5. Reviderede kirkegårdsvedtægter
 Sættes på næste møde. Der er kommet nye retningslinjer fra ministeriet ang. hvem der
har adgang til kirkelige handlinger. Sussie fremsender ordlyden til os.
6. Pinsemorgentur
 Skak tager sig af det praktiske.
7. Tilbud fra North Star vedr. lyd og billede
 Vi indkøber basforstærker nu. Per tager kontakt for at få tilbud delt mere op.
8. Messehagel – status
 Estrid Maria Eriksen er gået i gang med samarbejdet med de, der trykker motivet.
Første prøve kommer om godt en uge.
9. Ansøgning fra FDF om huslejetilskud
 FDF’s ansøgning på kr. 7.800 blev bevilget.
a. Ansøgning om tilskud til ”Friskluftkoncert” – Vi giver det samme som Frejlev. Jørn
kontakter Margit ang. beløbsstørrelse efter afklaring m. Frejlev.

b. Tilbud om operafestival i 2013 – vi vil gerne tage mod tilbuddet og sender det videre
til koncert- og kulturudvalget med forslag og varm anbefaling om, at det udgør en
sogneaften.
10. Nyt fra præsterne
 Takkebrev fra Støtteforeningen Kastaniegårdens venner for økonomisk bidrag.
 Jørn tager sig af en konfirmationsgave til Lene Forups datter.
 Sussie køber gave til Kirsten Ulrik som tak for hjælpen med minikonfirmanderne.
 Henrik Stigel takker for konfirmationsgave til sin søn Emil.
 Kollektlisten skal på næste møde.
 Præsterne vil gerne have et møde med kontaktpersonen inden MU-samtalerne.
11. Nyt fra kassereren – udkast til budget 2013
 I forbindelse med det fælles budgetudvalgsmøde er der sket en udligning af
ligningsbeløbet mellem Sønderholm og Frejlev. Sønderholm har afgivet et beløb på kr.
50.000 til Frejlev pga. ændret fordelingsnøgle.
 Udkast til budget blev gennemgået.
 Kvartalsrapporten blev gennemgået.
 Anni er indvalgt i budgetudvalget.
12. Nyt fra kirkeværgen
 Kirken samt sognegårdens sokkel og mødesalsgavl er blevet kalket.
13. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Ferieplan følger senere pr. mail.
 Tak fra Henrik for gennemført lønforhandling.
14. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Brandsyn af kirken gav ikke anledning til påtale af de besigtigede forhold.
15. Personalesager, gennemgang af funktionsbeskrivelser
 Merete og Mette er ved at gennemgå funktionsbeskrivelserne for samtlige
medarbejdere.
16. Nyt fra udvalgene
 Husk tilmelding til udflugten.
 Der indhentes priser på nye vinduer til sognegården.
17. Eventuelt
 Anni sørger for guldbryllupsgave til Elkær.
 Kirkekaffebryggeliste bliver udsendt pr. mail (Hanna)

Referent
Hanna Kristensen

