Sønderholm d. 4.3.2014

Referat af Sønderholm Menighedsråds møde
torsdag den 4. marts 2014
i Frejlev Kirkecenter
17.30 – 19.00 Menighedsrådsmøde
Jørn Skøtt Andersen deltog som repræsentant for præsterne
1. Mulighed for ”røddernes input”.
 Anni fortalte om kirkegårdscaféer, som er den nye trend i store byer
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat af sidste møde godkendt og underskrevet
4. Kassereren/økonomi:
Afslutning af regnskab for 2013
 Stadig under udarbejdelse
 Budgetudvalget afholder møde med regnskabsfører snarest muligt.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Cpr-modulet til kirkegårdssystemet foreslår vi bliver delt ligeligt med Nørholm, som har
bestilt det. Sven går videre med det.
 Varmemåler i sognegården er skiftet, så fjernbetjening er mulig.
 Brandmateriel efterset – ingen bemærkninger
6. Nyt fra kontaktpersonen
7. Nyt fra formanden:
Varmesystem i sognegården
 Vi får et tilbud på trådløst Danfoss Link Connect til sognegården.
Billedoverførsel fra kirke til sognegård
 Fungerer nu

Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp
 Sven indkøber mad til indsamlerne. Jørn R. og Inger kører landruter. Kirsten Ulrik tæller
de indkomne penge. Hanna hjælper til.
Trådløst netværk i Sognegården - Wi-Fi-forstærker
 Der indkøbes en Range-Extender (Sussie indkøber over nettet hos Elgiganten).
Hjertestarterprojektet
 Er overgået til borgerforeningen.
Svar på henvendelse til KM om alternativt valgsystem
 Vores henvendelse er blevet positivt modtaget. Valgbestyrelsen skal snarest afholde
møde.
 Per har bestilt ny container til opstilling på p-pladsen foran sognegården.
 Indkaldelse til budgetsamrådsmøde 18. marts
8. Nyt fra præsterne
Der afholdes konfirmanddag i forbindelse med indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Nødhjælpskaravanen kommer som vanligt på besøg.
9. Nyt fra udvalgene:
Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår
 Tømrer har ordnet dørtrin
 Vi har fået tilbud på lydisolering i foyeren, hvilket er temmelig dyrt. Vi har besluttet at
prøve at flytte kaffevognen ind i salen i stedet.
 Per kontakter Kim Ravnkilde for maling af det, der trænger.
 Anni kontakter Geopoint og sætter dem i gang med det nye digitale kort.
 Vi kigger på bænke igen til en pris af max 4-5.000 kr. Tages op på næste møde.
10. Eventuelt
 Sven har talt med formanden for lokalhistorisk forening i forbindelse med
nedlæggelse af gravsteder og dermed evt. bortskaffelse af gravsten. De er meget
interesserede i at blive involveret/informeret.
11. Lukket møde
 Intet til dette punkt
Referent
Hanna Kristensen

