Sønderholm den 7. marts 2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.30-21.30
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Anni og Jørn R.
1. Godkendelse af dagsorden
1. Dagsorden godkendt – vi mangler punktet om ”5 minutter”.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
2. Referat af sidste møde godkendt og underskrevet
3. Vedtægt for kasserer til evt. revision og godkendelse
3. Vedtægten godkendt med den tilføjelse, at attestation foretages af den person, der har
bestilt ydelsen (og husk at sørge for at angive hvilken konto, det skal tages af, når der
handles hos købmanden).
4. Vedtægt for Kirkeudvalg/Kirke- og kirkegårdsudvalg til evt. revision og godkendelse
4. Der tilføjes, at graver og kirkeværge deltager i KGUV-møderne i det omfang, det ikke
strider mod regler for habilitet.
5. Vedtægten godkendt
5. Nyt fra kassereren
 Årsafslutning – endnu ikke klar
 Ny regnskabsfører – sørger for etablering af betalingskort til brug for præst og graver
med max. beløb på 2000 kr. pr transaktion.
 Budgetterminer – budgetudvalget træder sammen i april. Der indkaldes ønsker.
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Forslag om syn af kirke og kirkegård den 19. marts kl. 16.00, derefter møde i KGUV.
7. Nyt fra kontaktpersonen
 Alle funktionsbeskrivelser skal efterhånden ligge elektronisk. Hanna undersøger, om
der kan ligge et lukket forum på vores hjemmeside med login for medarbejdere.
 Mette deltager i et møde for alle amtets kontaktpersoner sammen med Lene fra
Frejlev.
 Der er kommet nyt feriecirkulære – mail udsendes til personale.
 Mette har afholdt møde med regnskabsfører. Ansættelsesbeviser er gennemgået og
forsynet med de rette koder, så lønningerne skulle gå igennem uden problemer.






Dorte Amalie er ansat som babysalmesanger efter Lene Forups opsigelse.
Der afholdes medarbejdermøde en gang om året (i foråret af hensyn til budgetønsker).
I efteråret afholdes MUS
Funktionsbeskrivelsen for babysalmesang opdateres med en forventning, om at
undervisningen foregår med salmer som omdrejningspunkt.
 Medarbejderne får betalt deltagergebyr, hvis de deltager i Danske Kirkedage.
8. Nyt fra formanden
6. Pensionistforeningen
7. Kalender – fælles udflugt 8. september efter højmessen 9.30 i Frejlev. Det er Frejlev,
der arrangerer i år.
8. Sogneindsamling – ikke mange tilmeldte indsamlere. Alle opfordres til at deltage.
9. FDF-ansøgning – skal med på næste fællesmøde.
10. Div. henvendelser – kassererne arbejder med nye telefonaftaler med TDC.
11. Per melder sognegård og præstegård til fibernettet.
9. Nyt fra præsterne
 Minikonfirmandundervisning startet i dag.
 I går var 4. klasse på besøg til forberedelse af Via Dolorosa event i Aalborg.
 Kirkernes Facebookside har fået 111 likes, så den bliver set og brugt.
 Sussie byder gerne ind med oplæg/foredrag om Kierkegaard, DR Kirken,
Vorherrebevares og Facebook til studiekreds eller andre sammenhænge.
10. Nyt fra udvalgene:
 Præstegårdsudvalget foreslår udskiftning af vinduer i præsteboligen. - Sønderholms del
på ca. 60.000 kr. til det er bevilget.
 Dørkarmen til præstegården trænger til at blive repareret.
 Koncert- og kulturudvalget afholder 26. marts visionsmøde i i Sønderholm Sognegård
kl. 19-20.30.
11. Eventuelt
 Punkter til næste fællesmøde:
o APV
o Skal julefrokost afløses af nytårskur?
12. Sven viste sit forslag til kandelaber. Se i Bislev Kirke, der har fået ny lysestage. Tages op
på næste møde.
13. Per tager kontakt til Frejlev for at undersøge, om vi kan bytte rundt på rækkefølgen ved
fællesmøderne, så de individuelle møder afholdes efter fællesmøderne, så vi kan få
vedtaget evt. fællesbeslutninger i de enkelte menighedsråd samme dag. Vi foreslår
spisning kl. 17.30 inden møderne.
Referent: Hanna Kristensen

