Nibe d. 8. oktober 2009

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 8. oktober
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Per, Sussie og Helle.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Medarbejder-personsager, orientering (medarbejderrepr. deltager ikke i dette punkt)
Kl. ca. 19.45 Mulighed for røddernes input – Pia
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt og underskrevet.
Mappe til vedtægter m.v. Hvad skal den indeholde?
Vedtægter og regulativer. Bo laver en ny mappe med ansættelsesbrevene.
Vedtægter (Vi mangler at se på vedtægt for: sekretær, kirkeudvalg (det stående udvalg),
præstegårdsudvalg, Sønderholm Kirkegård)
 Bo kigger på vedtægten for præstegårdsudvalget, Hanna kigger på vedtægterne for
sekretær, Sønderholm Kirkegård og kirkeudvalg til næste møde.
7. Regulativer (Gaveregulativ, regulativ for sognegården)
 Vi har et gaveregulativ fra 2000. Mette kigger på regulativ for sognegården til næste møde.
8. Nyt fra formanden
 Pia informerede om forskelligt indkommet materiale.
 Vi støtter Café Parasollens ansøgning om støtte til kursusvirksomhed med 500 kr. Bo giver
besked til Margit.
9. Skal vi tilmelde os Vejkirke-folderen? (Pris 1500 kr. + moms årligt, til trykning og
distribuering)
 Vi tilmelder os.
10. Takster for mindekomsammen
 Vedtaget som foreslået med virkning fra 1.11.2009
11. Lydforhold og lysforhold i mødelokale og konfirmandstue
 Udsat til næste møde.
 Mette indkøber en ny mikrofon til sognegården.

12. Julefrokost for MR og personale
 3. december kl. 19 efter et kort menighedsrådsmøde kl. 18.
13. Ny kompressor til kirkegården?
 Anni køber en ny kompressor fra Harald Nyborg el. lignende
14. Nyt fra præsterne
 Jørn fremlagde gudstjenesteplanen for december, januar og februar.
15. Nyt fra kassereren, gennemgang og godkendelse af revisions protokollat modtaget fra
revisionen.
 Vi har fået bevilget 2,219 millioner til næste år samt en anlægsramme på 119.000.
 Vi har modtaget revisionsprotokollat fra revisor uden bemærkninger. Protokollatet er
underskrevet og Pia indsender det til provstiudvalget.
 Kvartalsrapporten blev udleveret.
16. Nyt fra kirkeværgen
 Der er nu installeret lys i koret.
 Diverse reparationer er udført.
17. Nyt fra kontaktpersonen
 Mette laver en APV på kirkegårdstraktoren.
 Der er lavet aftale med alle om medarbejderudviklingssamtaler.
18. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Der er julekoncert i Sønderholm Kirke med kirkens kor og muligvis Nibe Kirkes Kammerkor
d. 16. december.
19. Nyt fra udvalgene
20. Eventuelt
Referent/
Hanna Kristensen

