Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 5. november 2009 kl. 19.30
i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Jørn, Margit, Hanna og Helle.
Grundet sent afbud (sygdom), har det ikke været muligt at nå at indkalde suppleanter.
1. Mulighed for røddernes input – Per – oplæsning fra ”Hverdags tanker” Bodil Raakjær
Jensen.
2. Godkendelse af dagsorden – ingen bemærkninger
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde - udført
4. Traktor – gennemgang af APV. Anni deltager i dette punkt. Bevilling af ny traktor? Traktor
til 70.000 kr. + moms indkøbes. Anni foretager indkøbet.
5. Valg af formand - Pia genvalgt.
6. Valg af næstformand - Hanna genvalgt
7. Valg af kirkeværge - Hanna genvalgt
8. Valg af kontaktperson - Mette valgt til ny kontaktperson.
9. Valg af kasserer – Bo genvalgt.
10. Valg af bygningskyndig - Per valgt til ny bygningskyndig. Pia sender en blomst til Ravnkilde
som tak for indsatsen.
10a. Valg af underskriftsberettiget. Pia og Hanna genvalgt.
11. Vedtægt for sekretær, kirke- og kirkegårdsudvalg (det stående udvalg) – udsat til næste
møde.
12. Regulativ for sognegården – ingen ændringer. Sussie foreslog, at der blev mulighed for at
anvende sognegården til private formål for kirkens ansatte og menighedsrødderne. På
næste møde tager vi det op på et separat punkt. Mette undersøger, hvordan det fungerer i
Frejlev og kommer med forslag til formulering hertil.
13. Nyt fra formanden
 Helle Mortensen har meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager ønsker at træde ud
af menighedsrådet. Rådet godkendte Helles anmodning, og Henning Skak Thrysøe
træder ind i menighedsrådet fra næste møde. Sussie køber en boggave til Helle som
tak for indsatsen.
 Der er udbetalt det søgte beløb fra vores båndlagte midler i Stiftet (fra salg af
avlsgården) vedrørende ny konfirmandstue.
 Regulativ for kirkesanger er modtaget retur efter godkendelse i provstiudvalget, dog
med bemærkninger om der er flere tjenestetimer (bryllup og begravelser) i
kirkesangernes regulativ, end der tidligere har været. Vi kan derfor med god
samvittighed benytte kirkesangeren til andre arrangementer også.

 Sidste spagettigudstjeneste var en kæmpe succes med 120 kirkegængere.
 Vi besluttede at ringe med kirkeklokkerne i forbindelse med klimatopmøde.
 Pia har udarbejdet årsplan for 2010 som sendes til os pr mail i udkast. Alle
udvalgsformænd bedes maile datoer for planlagte møder til Pia. Syn på kirkegård,
kirke og sognegård fastsættes til torsdag den 25. marts 2010 kl. 17.00 så evt.
arbejder kan indarbejdes i budget for 2011.
 Kaffebryggerliste udarbejdes og sendes rundt på mail af Pia
 Næste M-møde: Brandvagt skal vælges til juleaftensgudstjenester
14. Spørgeskema fra provstikontoret vedr. menighedsrådets tilfredshed med kontoret
Pia udfylder og returnerer.
15. Tilmelding til møde med bispekandidater.
Vi deltager på bispekandidatmødet i Støvring den 14. januar 2010 kl. 19.30. Pia tilmelder
hele menighedsrådet.
16. Lydforhold og lysforhold i mødelokale og konfirmandstue
 Lys er ok. evt. hyggebelysning. Sussi får fuldmagt til at købe lamper i Ikea.
 Lyd er et problem både i mødelokalet og i konfirmandlokalet. Der etableres
lydabsorberende loft (Rockfun Krios). Per tager sig af det. Budget er på ca. 60.000
kr.
 Internet virker ikke: Per tager kontakt til Nordit.
 Gulvbelægning ser beskidt ud – Per tager kontakt til leverandøren for at høre, hvad vi
gør forkert eller hvad der skal gøres.
 Hanna sørger for layout til konfirmandbillederne med navne på konfirmanderne.
 Hanna tager fat i leverandøren af nyt lys i kirkens kor, da det ikke funger helt perfekt
endnu.
17. Julefrokost for MR og personale – tilmelding
3. december kl. 19.00. Tilmelding pr mail til Hanna.
18. Nyt fra præsterne
 Aflønning for vikar for sognemedhjælper til spagettigudstjeneste sker til mindste
sats. Timeseddel attesteres af Sussie.
 Der har været medarbejdermøde i sidste måned. Referat sendes rundt til rødderne af
Sussie.
 Forberedelse til jul – herunder som noget nyt krybbespil 1. Søndag i advent.
19. Nyt fra kassereren (”Hvad har vi råd til resten af året?”, Budget 2010)
Vi har besluttet at indkøbe konfirmandbibler inden nytår.
Desuden besluttede vi at købe noget pynt til mødelokalet. Mette og Sussie tager sig af det.
20. Nyt fra kirkeværgen
Punktet udgår i Hannas fravær.

21. Nyt fra kontaktpersonen
Kirken skal købe dagligvarer fortrinsvis ved købmanden i Sønderholm
22. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Punktet udgår i Margits fravær.
23. Nyt fra udvalgene
Præstegårdsudvalgsmøde på torsdag 12.11.2009 kl. 17
Kirkegårdsudvalgsmøde 26. november 2009 kl. 17
24. Eventuelt
Per Ulrik mangler adgang til IT-skrivebordet. Hanna kan skaffe adgang.

