Sønderholm d. 7. oktober 2010

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 19.30 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Mette, Sussie og Skak, Margit Mühlbach (Margit Andersen)
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Mulighed for røddernes input
Pia læste op af Den lille prins
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet med tilføjelse af punkt under kirkeværgen ang.
indbrud i maskinhus og blomsterrum.
Nyt fra kassereren. Gennemgang og godkendelse af revisions protokollat modtaget fra
revisionen.
Velkommen til Gudrun Mathiessen, der indtræder i menighedsrådet som vores 3.
suppleant. Gudrun har overtaget kassererposten og indtræder i de udvalg, Bo har siddet i.
Årsregnskabet godkendt.
Årsbudget 2011 blev fremlagt og godkendt.
Nyt fra formanden
Vi har fået invitation til at deltage i indvielse af gravsted på Almén Kirkegård den 1.
november kl. 15.
Takkekort fra Ole Volfing
Anni og Jørn orienterede om, at de deltager i et underudvalg (Struktur- og
samarbejdsudvalg), der skal arbejde videre med at implementere de nye overenskomster.
Anni har sagt ja til at deltage i et takstudvalg.
Nyt lydsystem i kirken?
Per har fundet to kompetente leverandører. Vi nedsætter et udvalg bestående af Per,
Margit og Sussie, der skal arbejde videre med sagen.
Indkøb af hjertestarter og evt. førstehjælpskursus til personalet?
Anni kontakter TrygFonden med en ansøgning. Pia orienterer Frejlev.

8. Område på kirkegården friholdes for begravelser, jvf. reguleringsplan (tidl. udsendt
bilag)?
 Anni og Hanna går sammen om at lave forslag til ny vedtægt.
9. Indbrud i redskabsbygning, forholdsregler i forhold hertil
 Vi har indhentet tilbud på overvågning fra Dansikring og Michael Wulff.
 Dansikring 10.945 (incl. kamera) abonnement 475 mdl.
 Michael Wulff 10.800, abonnement 265 mdl. - Kamera 7.800
 Tilbud på svingbom fra Kibo 12.300.
 Nøgleskab fra Dansand 6.975
 Vi blev enige om at kontakte Dansikring og bede dem om at gå i gang. Vi bestiller svingbom
fra Kibo og nøgleskab fra Dansand.
10. Ændring af gudstjenestetidspunkter fra 9.00 og 10.30 til 9.30 og 11?
 Umiddelbart vil vi gerne bibeholde gudstjenestetidspunkterne, da vi er bange for, det går
ud over kirkekaffen efter højmesse.
11. Charlotte Pedersens akvareller af kirken
 Vi har kigget på dem og er enige om at udfordre kunstneren til at ændre perspektivet,
således at kirken betragtes fra adgangssiden, så dens karakteristika bedre fremstår og den
bliver umiddelbart genkendelig. Vi er rigtig glade for duen og portalen.
12. Fællesmøde med Frejlev og julefrokost for MR og personale
 Frejlev står for julefrokosten.
13. Fordeling af udvalgsposter
 Punktet sættes på næste møde.
14. Nyt fra præsterne
 27. oktober kl. 17 er der ordination i Aalborg Domkirke.
 Gudstjeneste Allehelgen – Hanna laver kaffe
 Gudstjenestelisten blev uddelt.
15. Nyt fra kirkeværgen
 Forløbet for lapidarium er godkendt.
16. Nyt fra kontaktpersonen, herunder blomsterbindingskursus til Ulla (se udsendt mail)
 Kursus til Ulla bevilget.
17. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
18. Nyt fra udvalgene
19. Eventuelt

Referent
Hanna Kristensen

