Sønderholm d.6.11.2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 6. november 2014 kl. 16.30
i Sønderholm Sognegård
Referent: Hanna
1. Mulighed for ”røddernes input”: Hanna
 En fortælling om rummelighed indenfor en hollandsk præstefamilies rammer.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Kassereren/økonomi
Joan deltager med et kort indlæg
 Revideret regnskab for 2013 blev underskrevet.
 Årsbudget 2015 blev underskrevet.
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna), herunder
opfølgning af aftaler. (julebelysning?)
 Referatet godkendt og underskrevet
 Vi afventer skriftlig anmodning om indbetaling af beløb for julebelysning på den
lygtepæl, der hører til kirkens grund.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Ny kaffebryggerliste bedes udarbejdet og udsendt
6. Nyt fra kontaktpersonen: Graversamarbejde
 Samarbejdssamtalen underskrevet. Det skal her understreges, at friweekender
skal lægges i weekender, hvor gravermedhjælper er på arbejde.
 Babysalmesang startet op med et nyt hold 5. november.
7. Nyt fra formanden
 Hjertestarter – vi vedstår vores tilbud om et engangsbeløb på 4-5.000 til
installation af en hjertestarter, hvis projektet bliver til noget.
 Ansøgning om flytning af urne fra Sønderholm Kirkegård til Frejlev Kirkegård
imødekommes med henvisning til vejledning nr. 9 af 18/02/2008. Hanna aftaler
det mulige forløb med Anni. Pris for urneoptagelse 709,74 kr. (dækker kun selve
optagningen). Ansøger skal selv sørge for kompetent afhentning og
videretransport.
Orientering om igangværende projekter
 Vinduerne i sognegården er nu færdigmalet.
 Internetadgang i sognesalen fungerer ikke. Per



Øverste bord i sognesalen kan skilles og sættes væk, mens møblement fra
kirkekontoret i Frejlev fylder.
 Klaveret i konfirmandstuen sættes på Facebookgruppe til afhentning. Sussie.
8. Nyt fra præsterne
Vejkirke/cykelvenlig?
 Anni indkøber en god fodpumpe og wire til fastspænding på vandhanen
ved lågen. Sussie melder tilbage til Kirkefonden.
Gudstjenestens bønner I & II godkendes i pastoratet
 Menighedsrådet godkender brugen.
Børnehavelederens afgang
 Sussie og Hanna deltager med buket ved evt. afskedsreception.
Ringning ved koncerter. Regler aftales.
 Der ringes én gang umiddelbart inden koncertstart. Ingen bedeslag.
 Sussie og Per deltager i møde med skolen 11.11. kl. 17 sammen med andre fra
lokalområdet.
 Husk sogneaften på tirsdag og filmforevisning 18. november kl. 19
 Husk koncert 1. december.
9. IT til menighedsråds medlemmer
 Menighedsrådet arbejder videre med sagen.
10. Nyt fra udvalgene
Procedure ved mislighold af betalinger – forslag vedhæftet.
 Der skal gøres opmærksom på rykkergebyr. Check op på antal dage, der skal
gives, inden sagen sendes til inkasso. Proceduren er vedtaget med ovennævnte
bemærkninger.
Orientering fra præstegårdsudvalget
 Per og Sven ser på hvilke træer, der skal fældes.
11. Eventuelt
 Vi anbefaler, at kirkegården fremover får leveret benzin i stedet for at afhente det.
Per ser på reglerne omkring opbevaring af benzinen.
12. Eventuelt Lukket møde - Uden medarbejderrepræsentant?

Mødepunkt til visionsmødet: IT/kirkeblad fremover

