Sønderholm d. 8. marts 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 8. marts 2012
i Sønderholm Sognegård
Sussie ikke til stede.
1 minuts stilhed for Gudrun
1. Mulighed for røddernes input - Sussie
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
 Der er generalforsamling i Menighedsrådsforeningen Himmerland i Hadsund
Kirkecenter, 14. marts kl. 19.
 Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer opfordrer til at rekruttere nye
medlemmer. De arbejder på at blive en arbejdsgiverforening.
 Pia uddelte materiale fra dkm.
 Der er afbud fra Pia til næste menighedsrådsmøde, torsdag 29. marts.
5. Hvad gør vi med kassererposten? / Valg af ny kasserer
 Bo Kikkenborg Larsen indtræder på posten igen.
6. Menighedsrådsvalg 2012
 På det fælles valgbestyrelsesmøde blev det besluttet at indstille til menighedsrådene,
at det ikke anses for muligt at nå at lave et fælles menighedsråd inden valget.
Sønderholm Menighedsråd tager indstillingen til efterretning. Vi er enige om, at på
orienterings- og opstillingsmødet, den 12. september i Sønderholm Sognegård kl.
19.30, skal emnet tages op, så nye rådsmedlemmer ved, at det bliver et fokuspunkt og
hensigten vil være, at et fælles råd skal kunne fungere om to år.
 Vi vil ansøge kirkeministeriet om en halvering af funktionsperioden fra 4 til 2 år. Pia
indsender ansøgning.

7. Ansøgning om tilskud til friskluftskoncert i Svenstrup
 Ikke bevilget
8. Kaffeliste
 Udsendt på mail
9. Byfestmorgenkaffe lørdag d. 9. juni – korsang ønskes 
 Pia tager kontakt til borgerforeningen, om de er interesseret i
morgenkaffe/gudstjeneste lørdag eller søndag.
10. Hjælpere til konfirmation d. 4. maj
 Skak og Per
11. Nyt fra præsterne, herunder påskens gudstjenester
12. Udbygning af lydudstyr
 Per sender forslag rundt med datoer for møde med North Star. Per, Sussie, Jørn, Anni,
Margit og Hanna deltager.
13. Ny messehagel, status på udvalgets arbejde
 Vi holder fast i det tidligere aftalte møde i Sønderholm Sognegård den 21. marts kl. 10.
14. Budgetønsker og større projekter (messehagel?)
 Anni undersøger omkring digitalt kirkegårdskort. Hvem kan levere, og hvilken prisklasse
ligger det i.
 Lilla messehagel
 Præstegården – vinduer
 Jørn, KM-pc
 Noder til Margit
15. Nyt fra kassereren/regnskabsføreren, herunder årsregnskab
 Margit Andersen gennemgik årsregnskabet, som blev godkendt og underskrevet.
16. Nyt fra kirkeværgen
 Syn af kirkegård, kirke og sognegård kl. 15.30 den 21. marts. Derefter afholdes
kirkegårdsudvalgsmøde.
17. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan for personalet
 Henrik Stigel starter igen på mandag som gravermedhjælper.
 Vi bedes udfylde udsendt feriekalender og returnere den til Merete i Frejlev.
18. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Bowlingarrangement for medarbejderne er stablet på benene.
 Anni skal på kirkegårdskonference på onsdag på Nyborg Strand.
19. Nyt fra udvalgene
 Per orienterede om varmesituationen. Han er i gang med at afdække, hvorfor vi bruger
så meget, og hvordan vi kan afhjælpe det.
 Per og Skak sætter gang i en tilbudsrunde på nye vinduer i den gamle del af
sognegården.
 Gulvbelægningen i konfirmandstue og mødelokale skiftes til linoleum.



Skak orienterede om, at sognegårdens internet er afhængigt af, at vi også abonnerer på
den mindste tv-pakke. Taget til efterretning.
 Merete har overtaget næste sogneaften for Gudrun.
20. Eventuelt
 Menighedsrådet låner gerne sognegården ud til lokale foreninger uden beregning, men
der medfølger ingen servicering.
 SOS-udvalget har ligget stille under Lars Damsgaards sygemelding.

