Sønderholm 09-11-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Frejlev Kirkecenter
Tirsdag 8. november kl. 17.00
Til stede:
Per, Sven, Annee, Povl, Inger og Hanna
Afbud fra Klara. Jørn deltog fra punkt 6. Sussie deltog i Frejlevs møde
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
• Per
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Status på vedligehold
o Kirkegårdslågerne er repareret/malet. Hylde til pc er sat op i sognegården.
Resten af årets vedligehold er sat på standby.
• Sønderholm Samråd
o Sussie deltog i mødet. Hun præsenterede plan om afholdelse af løvfaldsfest
næste år til positiv modtagelse.
• Kunst i byen
o Placering af skulpturen ikke fundet endnu.
• Indkommet rapport
o Vi afventer det nye menighedsråds opstart. Der vil vi tage rapporten op igen. Vi
noterer, at vi har har større behov for opvarmning i kirken, end det tal, der er
opgivet i rapporten, da der foregår mange ting i kirken, der ikke indgår i
optællingen af kirkelige handlinger.
o Organist Margit Mühlbach påpeger orglets sårbarhed over for de høje
temperatursvingninger, rapportens anbefalinger ville medføre.
o Umiddelbart er en udskiftning af pærerne i kirkekronerne ret dyr, men på sigt
kan det betale sig. Vi vedtager udskiftningen. Sven sørger for at bestille de nye
pærer og prøver at returnere de „gamle“ pærer, vi har liggende.
• NB! Der ligger en folder på it-skrivebordet med mange gode kurser: Menighedsråd
Akademiet 2017.
• Vi har modtaget brev fra FDF med tak for tilskud til landslejren i år.
5. Nyt fra præsterne
6. Nyt fra kassereren
• Revisionsprotokol
o Protokollatet er modtaget og debatteret.
• Vi har godkendt budget 2017.

7. Nyt fra kirkeværgen
8. Nyt fra kontaktpersonen
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Valgudvalg. Orientering
o Udskrift af beslutningsprotokol indsendes senest 10. november.
• Præstegårdsudvalg - status
o De penge, Frejlev måtte have tilbage 31.12.2016, skal bruges til det planlagte
vedligehold.
11. Eventuelt
• Vi skal have tjekket op på projektoren i sognegården. Den siges at være skiftende i
skarphed. Sven.
• Povl laver kaffe på søndag i stedet for Klara.
Referent
Hanna Kristensen

