Sønderholm d. 8.5.2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 8. maj 2014
i Sønderholm Sognegård
17.30 – 19.00 Menighedsrådsmøde
Referent: Hanna
Alle til stede, undtaget JSA, der deltog i Frejlevs møde.
1. Mulighed for ”røddernes input”
 Hanna fortalte om Tyrkietrejse.
2. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna), herunder opfølgning af aftaler.
 Referat godkendt og underskrevet
4. Kassereren/økonomi. Valg af vedligeholdelsesaktiviteter med udgangspunkt i tidligere
fremsendte opstilling. Orientering om budget 2015.
 Vedligeholdelsesaktiviteter sættes i værk efter tidligere fremsendt opstilling. Per udsender
udvidet opstilling med tovholdere sat på.
 Menighedsrådene opfordres til fremover årligt at afholde visions/prioriteringsmøde i januar.
 Budgetudkast foreligger.
 Fælles budgetmøde skal aftales.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Intet nyt
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Sussie prøver at lave en oversigt over, hvem der har fået løn forhandlet hvornår.
 Sussie, Sven og Per holder formøde i forhold til lønforhandling med Henrik.
 Tak fra Henrik for konfirmationsgave til hans datter.
7. Nyt fra formanden. Herunder høring vedrørende modernisering af folkekirkens ledelse
 Bekymring for bredde og mindretalsbeskyttelse samt politisering. Per og Sussie prøver at sende
et høringssvar ind desangående.

8. Menighedsrådsvalg - procedure og tidsplan.
 Primo august forberedes valgforsamling
 14. august frist for bestilling af valglister via DAP
 17. og 24. august orientering om forsøgets afholdelse ved de regelmæssige gudstjenester.
 Sidste halvdel af august bekendtgørelse af forsøgets afholdelse i offentlige medier.
 29. august frist for sognebåndsløsere og indenpastoratsflyttere
 9. september afholdelse af valgforsamling
 16. september kl. 19: Sidste frist for at begære afstemning afholdt efter de ordinære valgregler
ved indlevering af ventilkandidatliste
 29. november sidste frist for at afholde konstituerende møde i det nye menighedsråd.
9. Trådløst netværk i sognegården, Wi-Fi-forstærker, hjertestarterprojektet.
 Netværk er opsat (Netgear)
 Hjertestarterprojekt ligger stadig hos TRYG-fonden.
10. Nyt fra præsterne - Aftale røddernes medvirken ved konfirmation.
 Inger, Hanna og Jørn R. hjælper – sørger for kaffe, rundstykker til personalet, ca. 10 i alt (og
dem selv)kl. 9.
 Bibelmagasinet uddeles til dåbsfamilier + 5 rødder.
11. Nyt fra udvalgene – Kirkegårdsudvalgets opfølgning efter sidste møde
 Bænke iflg. tilbud på 15.000 indkøbes (Jørn R.)
 Anni følger op på det digitale kirkegårdskort.
12. Eventuelt
 Pinsemorgen - Jørn R og Inger står for traktementet ved Troldkirken.
 NB!!! Næste MR-møde flyttes til tirsdag 10. juni!
13. Eventuelt Lukket møde - Uden medarbejderrepræsentant?
 Intet til dette punkt

Per Ulrik
Formand

