4. oktober 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 4. oktober 2012 kl. 19.00 i Sønderholm Sognegård
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3.

4.

5.


Mulighed for røddernes input – Pia
Vi sang salmen Guds fred er glæden i dit sind. Pia læste Benny Andersens ”Lykken”.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om misligholdelse af gravsteder til punkt 6
Punkt om løvfaldsfest tilføjes
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet godkendt med ændring i punkt 10 af navn fra Helle til Mette. Underskrevet.
Nyt fra formanden
Forskelligt materiale uddelt
Løvfaldsfest
Der er styr på de praktiske dele. Hjælp inden gudstjenesten til børnene: Mette hjælper
10.45. Bo uddeler salmeblade, indtil Theresa når frem.
6. Nyt fra kassereren. Gennemgang og godkendelse af revisions protokollat modtaget fra
revisionen.
 Revisionsprotokollat godkendt og underskrevet
 Ny fælles regnskabsfører ansat af provstiet. Vi vil benytte os af vedkommende og opsiger
derfor samarbejdet med Venture. Det sørger Bo for.
7. Kirkegårdsvedtægter
 Kirkegårdsvedtægter inkl. Tillæg I og Tillæg II godkendt. Skal videresendes til provstiet til
godkendelse.
8. Lyd-installation i sognegård
 Er nu gennemført
9. MR-valg
 Valget i Sønderholm 13. november er aflyst, da der kun er indkommet én liste. Alle
kandidater er prøvet og godkendt.
10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 SOS-udvalget (samarbejde og struktur) er færdigt og projektet er indsendt til provsten.


11. Nyt fra præsterne
 Vi talte om gudstjenesteplanen
 Bo sørger for indbetaling af gave på 1000 kr. til St. Restrup Landsbyforening i forbindelse
med 100 års fødselsdag.
 Hanna sørger for gave til Djon Stagis til hans afskedsreception.
12. Nyt fra kirkeværgen
13. Nyt fra kontaktpersonen
 Henrik ønsker grundlæggende kursus, bund til fliser. Bevilget
 Anni ønsker kursus i økonomi for ledere. Bevilget
 Hanna spørger Lene Forup, om hun mangler en hjælper. Kontakter Eva Svenson, hvis det er
tilfældet.
14. Nyt fra udvalgene
15. Vinduer til sognegården bliver leveret i uge 45
16. Kaj Nielsen fælder træerne på ”frimærket”. Han tager sig også af de udgåede træer i
præstegårdshaven.
17. Kopimaskineudvalget holder møde 24. oktober.
18. Hanna kontakter Estrid Eriksen for at høre, om hun har lyst til at deltage i indvielsen af den
nye messehagel.
19. Ansøgning fra Lene Forup vedr. babysalmesang
 Bevilget
20. Eventuelt
 Punkt til næste møde: Hvordan får vi flere involveret?
 Sussie er i Vorherre bevares på søndag på TV2/Nord.
 Der kommer en udsendelse om Sømandshjemmet.

