Sønderholm den 6. oktober 2011

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 6. oktober 2011 kl. 19.00 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Skak og Anni
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Mulighed for røddernes input
Gudrun fortalte om Søren Dahls bog ”Den der vover livet”.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet
Nyt fra kassereren. Gennemgang og godkendelse af revisions protokollat modtaget fra
revisionen. Margit Andersen deltager i dette punkt.
Der blev debatteret, om det er muligt at lave en form for hævekort/kontantbeholdning til
præsten/præsterne for at undgå længere udlæg af private midler. Dette vil måske
vanskeliggøre det lidt for regnskabsføreren, hvorfor vi i første omgang afventer.
Kvartalsrapporten blev gennemgået.
Revisionsprotokollatet godkendt og underskrevet
Fremlæggelse og vedtagelse af fordelingsnøglen og tanker om fremtiden v. Gudrun
Den fremlagte fordelingsnøgle med de tre påførte rettelser er vedtaget.
Nyt fra formanden
Ansøgning til provstiudvalget, om opnormering af Jørn Skøtt Andersen fra 1. januar 2012
via ligningsmidler i pastoratet, er afsendt i samarbejde med Frejlev MR.
Takkebrev fra Jørn Ravnkilde i anledning af hans 50 års forretningsjubilæum.
Tak for støtten til FDF’s landslejr
Sognegården – takster ved mindesammenkomster, ensrettes med Frejlevs?
Vi vil gerne gøre tingene på samme måde som Frejlev, men vil også gerne have udgifterne
dækket ind. Vi vil foreslå Frejlev, at vi tager en ens pris på 40 kr. for borddækning, lys,
duge, servietter, te og kaffe. Sussie og Jørn tager det med på Frejlevs møde.
Julicafe (se tidl. udsendt mail fra Jørn)
Vi vil gerne stadig støtte Julicaféen.

9. Evt. tilsyn af varmeinstallation, jf. brev fra varmeværket
 Vi tager mod tilbud om varmecheck. Jeg tager kontakt til Anni for nærmere aftale. Også
varmecheck på præstegården.
10. Kirkeblad og hjemmeside. Hvad koster det nu? Hvad kunne det evt. koste og hvordan
kunne det holdes ajour hver uge? Evt. oplæg til kirkebladsudvalget/fællesmøde
 Distribuering af kirkeblad er ikke tilfredsstillende. Skriftlig klage udfærdiges på
udvalgsmødet
 Fordeling af områder på den nye hjemmeside på næste kalendermøde
 Den nye hjemmeside går i luften 1. november
 Evalueres efter et halvt år
11. Lydproblemer kirke og sognegård
 North Star kommer og ser på teleslyngen i kirken i morgen.
12. Indkøb af projektorbord til sognegården
 Vedtaget
13. Nyt fra præsterne
 Sussie vil gerne have taget Margits forslag til samarbejde mellem organister op som punkt
på næste møde. Margit inviteres til at deltage i punktet.
14. Nyt fra kirkeværgen
15. Nyt fra kontaktpersonen
 Anni tilbydes en lønforhandling.
16. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
17. Ansvarsopgaver i de enkelte udvalg
18. Nyt fra udvalgene
19. Eventuelt
 Ny messehagel punkt til næste møde
Referent
Hanna Kristensen

