Sønderholm 03-03-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag 3. marts 16.30-19.00
Afbud til mødet: Sussie
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Orientering om aftale med blytækker ang. utæthed ved apsis
o Blytækkeren udfører arbejdet i løbet af foråret.
• Kaffebrygning – godkendelse af arbejdsplan
o Planen foreløbigt godkendt. Hvis ændringer ønskes, send dem til Per, der sender
opdateret liste ud.
• Udsmykningsprojekt i samarbejde med Sønderholm Samråd
o Der er intet nyt.
• Menighedsmøde 2016
o 10. april efter gudstjenesten kl. 11.00, brunch serveres. Inger aftaler med Ella.
o Per fortæller om arbejdet i menighedsrådet.
• Vedligehold 2016
o Vi får opdateret vores varmesystem, så det kan styres via mobil-app til Android eller
iPhone.
o Syn af kirke- og kirkegård/sognegård aftalt til 12. maj kl. 16.00
o Hanna aftaler møde m. Elkjær ang. vedligehold af kirken. Per deltager også.
o Vi har fået et tilbud på ca. 4000 på udbedring af det nederste stykke vej, der fører op
til graverhuset. Anni beder Thomas Pedersen om at gå i gang med arbejdet.
• Billedoverførsel mellem kirke og sognegård
• Lyd i kirke og sognegård
• Vi indhenter tilbud på service-aftale på lydanlæg samt arbejde med lydanlæg for stabil
overførsel til sognegården hos North Star.
• Sogneindsamling 13. marts
o Sven sørger for mad og drikke til deltagerne. Inger melder sig til en rute. Per og
Kirsten tæller op og afleverer det indsamlede beløb. Vi andre deltager i det omfang,
der er muligt.
• Opfordring fra biskoppen til menighedsrådet til at tegne medlemskab af Danske
Sømands- og Udlandskirker (DSUK)
o Sven melder os ind.

•
Forespørgsel fra Kirken på Festival om støtte på 1500 kr.
Godkendt. Sven sørger for at overføre beløbet.
5. Nyt fra præsterne
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2016 og redegørelse for regnskab 2015 ved Joan Gerdt
o Vi har et årsregnskab med et driftsoverskud på ca. 150.000. Samtidig noterer vi, at vi
har midler afsat til kirkegårdsudvikling.
o På baggrund af resultatet af 2015 arbejder vi videre med projekter, der har ligget i
bero.
o Sønderholm sogns menighedsråd, CVR-nr. 23887517, Regnskab 2015, Afleveret d.
02.03.2016 12:38. Godkendt og underskrevet.
7. Nyt fra kirkeværgen
• Spots bestilt og opsat i kirkens kor.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Der er afholdt MUS med alle ansatte.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Anni fremlagde forslag om at opsætte skilte med information om mulighed for at gå
over i sognegården under prædiken ved gudstjenester med barnedåb.
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget ønsker tilkendegivelse om evt. salg af præstegårdsjorden.
Forpagtning udløber i år.
o Vi starter en udbudsrunde på de næste fem år i samarbejde med Frejlev gennem
præstegårdsudvalget.
• Valgudvalg
o Valgudvalget fortsætter i sin oprindelige udgave.
11. Eventuelt
Punkt til næste møde: Valg 2016

