Sønderholm 1. november 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 1. november 2012 kl. 18.30
hos Per, Rugskellet 1
Afbud fra Sussie og Bo
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Mulighed for røddernes input – Per
Per læste om ”Luthers Tårnoplevelse”.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet
Nyt fra formanden
Valgberetning indsendt til Stiftsøvrigheden
Evaluering af Løvfaldsfest
Enighed om at det var en rigtig god dag. Vi foreslår, at en løvfaldsfest bliver afholdt ca.
hvert fjerde år.
Status på projekter: Lydanlæg, vinduer i sognegård, messehagel
Lydanlægget er færdiginstalleret. Vi arbejder på at anbringe lydracket i en god
arbejdshøjde.
Vinduerne skal komme i næste uge.
Nyt ønske: udskiftning af gulvbelægning i konfirmandstuen.
Indvielse af messehagel 1. søndag i advent
Børnehaveklassen m. forældre går i sognesalen som vanligt efter gudstjenesten. De
øvrige/interesserede kirkegængere går i konfirmandstuen, hvor Estrid vil fortælle om
hagelen. Der serveres portvin og brunkager. Mette laver te og kaffe.
Hanna beder Estrid om at lave en bredere bøjle til den nye messehagel.
Kaffebryggere og øvrige frivillige – hvordan får vi flere involveret
Vi prøver alle at finde nogen at spørge.
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Medarbejderrepræsentanten oplyser, at punktet fra kalendermødet omkring
regnskabsfører, drejer sig om et ønske om at få nogle faste procedurer at arbejde efter.

Derfor er det et ønske fra medarbejderne, at det skal tages op på et medarbejdermøde i
første omgang.
10. Nyt fra præsterne
 Der er sogneaften med Søren Østergaard 13. november. Der er gratis kaffe.
 Jørn har bestilt DKM-modem til både Sussie og sig selv. Taget til efterretning.
 Opgradering af ”præstemobiler” bliver snart nødvendig.
11. Nyt fra kassereren, det tilrettede budget 2013 og fordelingsnøgle. Evt. kvartalsrapport
 Budgettet underskrevet. Pia indsender til provstiet.
12. Nyt fra kirkeværgen
 Vedtægter for kirkegården tilrettes og indsendes til provstiet igen.
 Hanna skriver ny tekst til vejkirkefolderen.
 Brev fra Thubalka om, at der af sikkerhedshensyn bør etableres en mandeluge på ca. 40 x
60 cm under klokke I. Anni og Per ser på forholdene.
13. Nyt fra udvalgene
 Mette søger 575 kr. til kursus for kommende kontaktperson. Bevilget.
14. Eventuelt
 Der blev bevilget blomster/gave.
15. Nyt fra kontaktpersonen (sidste del af dette punkt uden medarbejderrepræsentant)

Referent
Hanna Kristensen

