Sønderholm 11-05-2017

Referat af menighedsrådsmøde
Frejlev Kirkecenter
Torsdag den 4. maj kl. 17.00
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
l Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referaterne fra mødet i marts og mødet i april i år.
l Referaterne godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste!
o Behovet for kirkekaffe hver søndag blev drøftet.
• Status vedr. energibesparende foranstaltninger
o Der er udarbejdet entreprisekontrakt på nyt varmestyringssystem til Sønderholm
Kirke.
• Lyd- og billedanlæg – status
o Fungerer nu.
• Gennemgang af synsprotokol
o Per orienterede om kalkning af kirken. Vi får kalket hele kirken udvendigt.
Sognegården må vente til næste år, hvor den skal have en ordentlig overhaling.
o Ændring af skabet bag alteret aftalt. Annee sætter det i gang.
o Ønske om udvidet orgel, ekstra pibe, sættes på som et ønske til anlægsbudgettet.
o Per bestiller Kim Ravnkilde til malerarbejdet med døre, låger m.v.
o Ønske om udvidelse af materielskuret.
o Udskiftning af belægning i sognesalen blev diskuteret.
• Datoer for ”årshjul” for menighedsrådsarbejdet.
o Kirkegårdsudvalgsmødet 10. maj kl. 10 blev diskuteret, og vi blev enige om at vi
stopper efter mødet, og den tidligere aftalte ekskursion udsættes.
• Ansøgning fra Sønderholm Samråd om bidrag til projektet i Lergraven
o Vi bevilger 1500 kr. til projektet.
• Stiftsmenighedsrådsmødet den 20. maj
o Deltagelse tages op på fællesmødet.
• Dokumentløsning – tilbud på scan/print/kopi til sognegården (se bilag)
o Punktet blev sat på standby.
5. Nyt fra præsterne
• Konfirmationerne
◦ Vi er klar

6. Nyt fra kassereren
• Budget 2018. Status
o Poul uddelte udkast til årsbudget 2018. Budgetudvalget træder sammen 17. maj
kl. 16.
7. Nyt fra kirkeværgen
• Kalkning - se punkt 4
8. Nyt fra kontaktpersonen
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg.
• Kirkegårdsudvalg – hvordan kommer vi videre med udviklingsplan.
11. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

