Sønderholm 10-03-2017

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
Torsdag d. 9. marts kl. 17.00
Til stede: Per, Peter, Povl, Annee, Sussie, Egon, Hanna
Afbud fra Betina
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
2. Godkendelse af dagsorden
l Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
l Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
² Per udsender ny
• Kunst i byen, kontakt til Sønderholm Samråds kunstudvalg
² Der er endnu ikke fastsat en dato, og skulpturen befinder sig stadig på Mors.
• Kort orientering om henvendelse fra provstiet om forsøg med isolering af hvælv
² Per henvender sig til provstiet. Vi vil ikke risikere at flytte dugpunktet og dermed
måske ødelægge vores kalkmalerier.
² ProEnergi har tilsendt en rapport om foranstaltninger til energioptimering. Vi vil gerne
være med, men vi må stille spørgsmål til, hvordan arbejdet skal finansieres. Vi har ikke
penge på budgettet til sådant. Per retter henvendelse til provstiet.
• Lyd- og billedanlæg – status
² Per har bestilt HDMI-tilslutning til vores projektor.
² Per har også rettet henvendelse til North Star om opsætning af lærred i korbuen, men
måske vi skal overveje digitale skærme eller andre muligheder i stedet.
• Næste møde – ”Årshjul”
² Per arbejder videre, og vi må opdatere det løbende, så alle aktiviteter kommer med.
• Datoer for årsplan for menighedsrådsarbejdet
² Der er møde om kirkegårdsudvikling torsdag 30. marts.
• Ansøgning fra FDF – afstemmes med Frejlev
² Vi bevilger 7.800 til hjælp af dækning af huslejen til Ryhøj, som vi plejer.
• Løvfaldsfest og kontakt til Sønderholm Samråd
² Der er rettet henvendelse til samrådet, om de har en, der vil stille sig til rådighed som
koordinator. Hvis ikke vi finder en koordinator meget hurtigt, må vi udskyde
løvfaldsfesten til næste år.

5. Nyt fra præsterne
² Nødhjælpskaravanen har været på besøg.
6. Nyt fra kassereren
• Regnskab 2016 – Per U har papirkopier til alle.
² Sønderholms Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23887517, Regnskab 2016, Afleveret d.2702-2017 13:09 blev taget til efterretning.
7. Nyt fra kirkeværgen
Der er aftalt syn af kirke, kirkegård, sognegård og graverbolig tirsdag 18. april kl. 16.30.
8. Nyt fra kontaktpersonen
l Ulla er startet igen
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg – opfølgning på referat
² Tages op på fællesmødet.
11. Eventuelt
l Brandsyn 30. marts med ankomst ml. 10.30 og 11.30.
l Ønsker til budget!
Referent
Hanna Kristensen

