Sønderholm d. 5/3 2009

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 5. marts 2009 kl. 19.30 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Helle
1. Mulighed for røddernes input
 Hanna viste Vokalensemblet Nordenlyds hjemmeside, og vi hørte Notre Père.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Dagsorden godkendt og underskrevet
4. Regulativ for Sønderholm Menighedsråd (se det tidligere udleverede)
 Udsættes til næste møde
5. Nyt fra formanden
 Valg til provstiudvalg:
Ejner Haugaard Thomsen
Bo Kikkenborg Larsen
Albert Fristrup Andersen
Bent Christensen Flyvholm
Stedfortræder er Rune Skov Jørgensen
 Indbydelse til Budgetsamråd for 2010 d. 17. marts kl. 19 – Pia og Bo deltager
 Pia orienterede om forskelligt materiale, hun har modtaget
6. Nordjysk kirkedag d. 7. marts
7. Årsmøde menighedsrådsforeningen d. 18.marts
 Jørn deltager
8. Stiftsmenighedsrådsstævne d. 16. maj
 Vi har talt om frokost på Søgårds Bryghus (sammen med Frejlev), aftensmad på San
Giovanni eller Mortens Kro. Mette prøver at booke.
9. Byfestmorgenkaffe lørdag d. 20. juni?
 Bo og Mette står for det.
10. Fællesmøde med Frejlev MR og medarbejdere
 Frejlev Menighedsråd kommer til Sønderholm efter gudstjenesten d. 26. april

11. Præstenormering
 Karner fra Frejlev vil undersøge sagen nærmere.
12. Ansættelse af kirkesanger
 Vi har ansat Jonas Bové fra 1. april.
13. Nyt fra præsterne, herunder påskens gudstjenester
 Der er fællesgudstjenester Langfredag og 2. Påskedag.
14. Mikrofonproblem i sognegården
 Mette tager sig af det.
15. Prioritering af større projekter (Konfirmandstuen, lys i kirken, lyd i kirken,
messehageler, havetraktor, andet?)
 Vi vil prøve at få gennemført nyindretning af konfirmandstuen i 2009.
 De andre ting arbejder vi videre med i budgettet.
16. Nyt fra kassereren, herunder årsregnskab
 Preben gennemgik årsregnskabet for 2008. Godkendt og underskrevet.
17. Nyt fra kirkeværgen, dato for syn på kirkegården?
 Hanna får tilbud fra tre forskellige til kalkning af kirken.
 Syn på kirkegården forsøges afholdt i forbindelse med Menighedsrådsmødet i juni.
Kirkeværgen indkalder til synet.
18. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
19. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
20. Nyt fra udvalgene
 Nye gulvstager bevilges inden for en ramme på ca. 5000 kr.
 Lysestagerne i stolene trænger til en oppudsning. Bevilget.
 Gardinet til tårnrummet er defekt. Skal repareres.
 Gospelworkshop 24. – 25. oktober.
21. Eventuelt
 Forslag om medlemskab af Kastanjegårdens Venner som punkt til næste møde.
 Der er fælles udflugt for menighedsråd og medarbejdere den 30. august

Referent/
Hanna Kristensen

