Sønderholm 11-11-2015

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag 5. november 2015 kl. 17.00
1. Mulighed for røddernes input
• Opfordring til at melde ind, hvis man har noget, ellers udgår punktet, eller vi synger
en sang.
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Status for årets vedligeholdelsesarbejder – blytækker til afhjælpning af fugt i apsis/
Hanna og Per
• Hanna ringer til Kvist ang. tagrender på graverhuset.
• Kaffebrygning og spaghetti/kødsovs evaluering
• Der var ca. 140 til spaghettigudstjeneste i torsdags!
• Henvendelse om brug af kirken – evt. principdrøftelse – punktet udgår
• Henvendelse fra Jørn Skøtt Andersen om altervin, - hvis rådet er fuldtalligt
• Vi fortsætter vores praksis med druesaft indtil videre.
• Provstimødereferat – punktet udgår
• Udsmykningsprojekt sammen med Sønderholm Samråd
• I stiftet har vi 268.000 kr. stående, som vi kan ansøge om at få frigivet. Per henvender
sig til Sønderholm Samråd med besked om, at vi gerne vil deltage i projektet; beløbet
endnu ikke vedtaget, men vi forestiller os noget, der antager ca. halvdelen af prisen på
skulpturen.
• Menighedsmøde
• Vi afholder menighedsmøde efter nytår.
• Konstitueringsmøde aftales
• Vi afholder konstitueringsmøde som fyraftensmøde 26. november kl. 16 i Sønderholm
Sognegård.
• Lyd i kirken – igen
• Anni undersøger, hvordan teleslyngen fungerer ved første lejlighed.
• Varme i sognegården
• Der bliver skruet på termostaterne i konfirmandstuen, så der er for meget varme på.
Sven undersøger, hvordan vi undgår det. Kontakter evt. Kim Buus.
5. Nyt fra præsterne

6. Nyt fra kassereren
• Budget 2016 – budgetsamrådsreferat
• Status 2015
• Vi har ca. kr. 250.000 til resten af året. Hertil kommer et tilgodehavende fra Frejlev på
• ca. kr. 144.000
7. Nyt fra kirkeværgen
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Der er afholdt medarbejdermøde med oplæg af personalekonsulent ang. pligter og
rettigheder.
• Provstimøde ang. samarbejde mellem organister og kirkesangere. Vi har andre
omstændigheder end nogle af de andre sogne, så sagen er givet tilbage til provstiet til
videre arbejde. Der skal foregå en drøftelse af betaling af rådighedsbeløb for ferie inden
sommer.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
11. Forslag til mødedatoer næste år tages op til evt. godkendelse
• Vi vil gerne have et nyt forslag til mødedatoer – Sussie og Hanna tilbyder at lave det.
12. Evaluering af fællesmøde om samarbejde
•
13. Eventuelt
• 25. november invitation til eftermiddagskaffe ca. kl. 15 i anledning af Svens fødselsdag
Referent
Hanna Kristensen

