Sønderholm 13-05-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag d. 12. maj kl. 16.30-18.30
1. Mulighed for røddernes input - Hanna
• Hanna fortalte lidt om publikationerne, der hedder Tænkepauser. Bogen TRO af
Peter Lodberg.
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet.
4. Nyt fra formanden
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Kunstneren er gået i gang. Der er kommet sponsorskilt op på ”Texacogrunden”.
• Menighedsmøde 2016 - evaluering
o Meget få fremmødte. Det stadige spørgsmål: Hvad gør vi?
• Vedligehold 2016
o Vi arbejder med plan for indvendig kalkning af kirken.
o Hovedlågen til kirkegården bliver repareret for råd m.v.
• Billedoverførsel mellem kirke og sognegård
o Lydanlægget fungerer nu fint. Vi prøver at se efter sommerferien, om vi har råd
til at få lavet den nye billedoverførsel.
• Studiekreds om K. E. Løgstrup i St. Restrup
o Der kommer en ansøgning fra Gunnar Jensen om 1500 kr. til projektet. Vi
bevilger beløbet.
• Fakturering af ydelser i sognegården
o Foranlediget af Fokus’ besøg her, beslutter vi, at fremover skal der være en
tovholder fra menighedsrådet involveret.
o Vi har drøftet mulighederne for udvidet service i sognegården i forbindelse med
mindesammenkomster. Sagen sættes i udvalg med deltagelse af Inger, Sussie,
Per og Ella.
• Pinsemorgenvandring
o Inger sørger for forplejningen på Troldkirken. Jørn sørger for sangblade.
5. Nyt fra præsterne
o Årets konfirmander er afsluttet. Fordelingen af konfirmanderne 2016/17 er
lavet, så Jørn underviser konfirmanderne i Sønderholm samt et hold i Frejlev.
Sussie underviser et hold i Frejlev.
o Sussie og Jørn har nogle vikarieringsforpligtelser for præsten i Godthåb under
dennes sygdom.
o

6. Nyt fra kirkeværgen
• Ansøgning om oplader til trådløse mikrofoner
o Opladeren koster ca. 2000 kr. Bevilget. Anni indkøber.
7. Nyt fra kontaktpersonen
• Der er afholdt GRUS – gruppeudviklingssamtaler med personalet. Jonna og Jens fra
Frejlev deltog også.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Anni skriver til kirkebladet om blomsterengen udenfor diget.
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget orienterer
o Forpagtningen af præstegårdsjorden er sat i licitation.
o Per har aftalt afgivning af tilbud på det løbende vedligehold af præstegården med
håndværkerne.
• Valgudvalg
o Der afholdes valgudvalgsmøde i samarbejde med Frejlev. Per kommer med
datoudspil.
• Aktivitetsudvalg
o Programmet indtil december er lagt, men alle aftaler er ikke endelig faldet på plads.
• Film og video til Sønderholm Sogn? – se udsendt mail fra 11.4.
o Sussie siger nej tak til tilbuddet, hvis det bliver fulgt op af en opringning.
10. Nyt fra kassereren
• Budget 2017 – køreplan
o Budgetudvalget har afholdt møde tidligere i dag med deltagelse af vores regnskabsfører.
o Budgettet gennemgås på næste MR-møde og afleveres derefter til provstiet med
forbehold pga. at udfaldet af forpagtningen ikke er faldet på plads, når det skal
afleveres.
11. Eventuelt
• Der er kommet en pjece fra Kirkeministeriet: Menighedsråd på jeres måde.
• Klara har guldbryllup 28. maj
• Ny dato til syn: mandag 23. maj kl. 10.00
• Husk KGUV-møde 17. maj kl. 10.00
• Næste møde?? 14. juni er ikke en mulighed, da der er koncert i vore sogne.
Referent/
Hanna Kristensen

