Nibe 4. marts 2010

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 4. marts 2010 i Sønderholm Sognegård.
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Mulighed for røddernes input - Hanna
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet
Nyt fra formanden
Ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Pensionstforening om tilskud. 2000 kr. bevilget.
9. marts er der provstiarrangement i Nibe Kirke.
Afskedsgudstjeneste for biskop Søren Lodberg Hvas 18. april kl. 14. Tilmelding til Pia senest
30. marts.
5. Der er indkaldt til ekstraordinære møder i menighedsrådsforeningerne.
6. Sogneindsamling søndag d. 7. marts
 Der er mange tilmeldte, så det ser ud til at ruterne kan dækkes ind. Per står for indkøb til
frokost.
7. Fællesmøde med Frejlev MR i april
 Torsdag den 8. april kl. med start for vores menighedsråd kl. 17.
8. Planlægning af menighedsmøde
 6. maj i forbindelse med vores ordinære menighedsrådsmøde. Annonceres i Kirke og Liv i
Nibe Avis – Pia.
9. Multimedieskat – hvem bliver berørt, tro- og love erklæring?
 Anni og Ulla har underskrevet tro- og love erklæring. Bo laver stikprøve i forbindelse med
regnskabet.
10. Nordjysk kirkedag lørdag d. 13. marts, Vesterkæret (se indbydelse)
11. Danske kirkedage, Viborg, 13.-16. maj
12. Byfestmorgenkaffe lørdag d. 12. juni – korsang ønskes 
 Bo, Skak og Mette står for kaffe og rundstykker.
13. Hjælpere til konfirmation d. 30. april
 Per og Skak

14. Nyt fra præsterne, herunder påskens gudstjenester
 Gudstjenesterne den 6. juni er rykket til Ryhøj. Der er kun er den ene gudstjeneste den
dag, og den er klokken 14.00.
15. Budgetønsker og større projekter (messehageler?)
 Vi genoptager messehagelprojektet i efteråret, når der forhåbentlig er mere overskud af
energi.
16. Opdatering af adresse/mailliste
 Pia kontakter Tove/Jeanett for at få den seneste liste, sender den rundt, og vi tilføjer
eventuelle rettelser og tilføjelser.
17. Nyt fra kassereren, herunder årsregnskab
 Årsregnskab for 2009 gennemgået, godkendt og underskrevet
18. Nyt fra kirkeværgen, dato for syn på kirkegården?
 Syn af kirke/kirkegård/sognegård er torsdag den 25. marts kl. 17-18
 Kalkning af kirken er bestilt
19. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Hvis der er arrangementer i sognegården, bedes vi give Ella besked om, at der trænges til
rengøring.
20. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Der er koncert med vokalensemblet Nordenlyd søndag den 21. marts.
 Der er koncert med Den Danske Salmeduo tirsdag den 15. juni.
21. Nyt fra udvalgene
 Friluftsgudstjeneste på Ryhøj den 6. juni.
22. Eventuelt
 Hanna tager kontakt til Nibe Avis ang. distribuering af kirkebladet. Der har været
henvendelser fra folk, der ikke får kirkebladet, når de siger nej tak til reklamer.
Referent
Hanna Kristensen

