Sønderholm 09-11-2017

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Onsdag den 8. november kl. 17.00
i Frejlev Kirkecenter
Deltagere i mødet: Per Ulrik, Povl Thomsen, Sussie Foged, Betina Lassen, Peter Stoffersen, Egon
Hostrup, Annee Katrine Bonde og Hanna Kristensen. Sussie Foged deltog i punkt 1-4 samt i
punkt 6.
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet.
4. Konstituering for næste periode i henhold til § 8 og § 9 i menighedsrådsloven
• Per Ulrik valgt som formand
• Egon Hostrup valgt som næstformand
• Hanna Kristensen valgt som kirkeværgen
• Povl valgt som kasserer
• Hanna valgt som sekretær
• Egon valgt som kontaktperson
• Per valgt som bygningskyndig
• Betina valgt som underskriftsbemyndiget
• Peter udtræder af aktivitetsudvalget
5. Nyt fra formanden
• Kaffeliste!
• Forhold til nabo i øst skel, svar fra Stiftet
o Vi aftaler et møde på stedet med Verner Nielsen. Per, og Peter deltager.
• Datoer for ”årshjul” for menighedsrådsarbejdet.
• Parkeringsplads er sårbar over for skybrud!
o Vi får den repareret nødtørftigt nu, og så må vi tage det videre arbejde efter
vinteren.
6. Nyt fra præsterne
• Der er konfirmandudflugt til Aarhus.
• Minikonfirmanderne er kommet godt i gang.
• Distribuering af plakater, når der er spaghettigudstjenester: Egon tager sig af
børnehaven, og Hanna tager købmanden og sognegården.

7. Nyt fra kassereren
• Kvartalsrapport
o Rapporten uddelt. Det tilbageværende beløb bruges til fornyelse af tæppet i
sognegården.
• Underskrift af Revisionsprotokollat
o Protokollatet underskrevet
8. Nyt fra kirkeværgen
• Annee har sat nye dataloggere op i kirken. Vi kunne godt tænke os, at man i
provstiet/stiftet havde en teknikarbejder, man kunne kalde på.
9. Nyt fra kontaktpersonen
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Annee havde en hilsen med fra Kaj og Ruth med tak for gaven til deres guldbryllup.
11. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg
o Punktet tages på fællesmødet
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling. Videre forløb, herunder møde med
arkitektemner
o Per prøver at lave en plan med de interesserede arkitekter.
• Peter kontakter Bent Klitgaard i forh. til evt. oplysning af kirken.
• Sognegård – tæppe etc.
o Tæppet bliver udskiftet mandag, og salen er til at tage i brug igen onsdag.
• Aktivitetsudvalg
o Punktet behandles på fællesmødet
12. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

