Sønderholm d. 27/10 2010

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. november 2011 kl. 19
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Skak, Annie syg
1. Mulighed for røddernes input – Sussie
 Vi blev præsenteret for de hemmelige kasser, der blev brugt ved BUSK-gudstjenesten.
2. Godkendelse af dagsorden
 Punkt 18 udsættes til Skak er til stede.
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Valg af formand
 Pia valgt
5. Valg af næstformand
 Hanna valgt
6. Valg af kirkeværge
 Hanna valgt
7. Valg af kontaktperson
 Mette valgt
8. Valg af kasserer
 Gudrun valgt
9. Valg af bygningskyndig
 Per valgt
10. Nyt fra formanden
 Ansøgningen om at få Jørn Skøtt Andersens stilling opnormeret er godkendt.
11. Årsplan 2012, datoønsker
 Pia udsender revideret årsplan
12. Optagelser i DR-kirken d. 2.-3. december
 Sussie informerede om forløbet af optagelserne. PR-opgaver uddelegeret. Husk at melde
til, gerne så hurtigt som muligt, så vi kan få et overblik over, hvor mange kirkegængere, vi
bliver!

13. Ansøgning om huslejetilskud til FDF
 Ansøgning bevilget. Beløbet afstemmes med Frejlev.
14. Lydanlæg i kirke og sognegård
 Teleslyngen skulle fungere nu.
 Hanna og Per tager kontakt til North Star i forbindelse med lydanlægget i sognegården.
15. Godkendelse af uddannelsesplan for Anni, herunder kurser (se bilag)
 Uddannelsesplanen er godkendt. Pia sender ind til kompetencefonden.
16. Hvem har ansvaret for hvad? Udvalgsposter og ansvarsopgaver
 Udvalgsformændene har naturligt ansvaret for deres områder.
17. Opfølgning på menighedsmøde – alle udvælger et punkt og kommer med konkrete
forslag til, hvordan vi skal arbejde videre med det
 Udsat til næste ordinære MR-møde
18. Godkendelse af takster for mindesammenkomster
 Udsat til næste ordinære MR-møde
19. Violet messehagel 2012?
 Udsat til næste ordinære MR-møde
20. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Udsat
21. Nyt fra præsterne
 Ella får en time til at hjælpe med oprydning efter 1. søndag i advent.
 Sussie må gerne købe bordfoldbold, hvis vi har penge på konfirmandbudgettet. Gudrun
mailer besked.
 Sussie snakker med Skak ang. opsætning af reoler i depot.
 Gudstjenesten for børnehaven i Sønderholm bliver i år tirsdag den 13.12 kl. 15.30
Efterfølgende vil så børn, forældre og pædagoger gå i sognegården til kaffe og æbleskiver.
Tjenesten plejer at ligge om formiddagen, men da forældrene deltager i år, bliver det om
eftermiddagen.
22. Nyt fra kassereren, det tilrettede budget 2012 og den tilrettede fordelingsnøgle. Samt
”Hvad har vi råd til resten af året?”
 Den tilrettede fordelingsnøgle blev uddelt.
 Gudrun undersøger priser på bord til projektor.
23. Nyt fra kirkeværgen
24. Nyt fra kontaktpersonen
25. Nyt fra udvalgene
26. Eventuelt
Punktet vedr. Margits forslag til ny struktur vedr. organistafløsning udsættes til januar-mødet.
Referent
Hanna Kristensen

