Sønderholm d. 3.10.2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. oktober 2013
i Sønderholm Sognegård
18.30 – 19.00 spisning
19.00 – 21.30 menighedsrådsmøde
Referent: Hanna
1.

2.

3.


Mulighed for ”røddernes input” – Herunder velkomst til Povl Thomsen
Vi sang Sensommervisen.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Margit forelægger sit ønske om korudvidelse.
Vi undersøger, om der er økonomisk mulighed for at udvide koret med en-to stemmer i
2014. Godkendt.
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, herunder evaluering af forløb af
fællesmødet i september
 Referat godkendt og underskrevet
 Vi henstiller til, at dagsordenudvalget arbejder med at få lavet en dagsorden, der er mere
overskuelig og med punkter, der afspejler trangfølge.
5. Konstituering
 Povl træder ind i præstegårdsudvalget og tur/julefrokostudvalget i stedet for Mette, der er
trådt ud.
 Ny kontaktperson bliver Sussie – beslutningen konfirmeres ved provstiet. Vi beder Mette
om at afslutte forløbet sammen med Frejlevs kontaktperson, inden hun overlader posten
til Sussie.
6. Menighedsmøde
 afholdes 17. november i forlængelse af gudstjenesten 9.30. Per, Sven, Sussie og Hanna
kommer med et oplæg.
7. Kassereren/økonomi:
 Årsafslutning. Revisionsrapport underskrives
Rapporten blev underskrevet.
 Budget 2014
Povl får udleveret budget 2013 og 2014 hurtigst muligt. Joan Gerdt sørger for det.
Vores ønske til kirkegårdsudvikling skal afholdes af egne midler.
 Disponering af resterende 2013 midler.
Sven finder ud af, hvad vi har tilbage til resten af året, så vi kan få lavet en prioriteret liste. Han
ser også på vores varmeregnskab.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Henrik takker for sin fødselsdagsgave.
 Der har været brandsyn. Der var ingen påtaler. 18. september 2014 kommer nyt brandsyn.
 Vi har kig på en minilæsser, og vi arbejder på at finde ud af, om vi kan bruge den her.
 Stien langs sognegården er færdig.
9. Nyt fra kontaktpersonen
 Lønforhandlinger etc.
Mette tager sig af dem og gør sit igangværende arbejde færdigt.
10. Nyt fra formanden:
 Varmestyring i sognegård
igangsættes i forhold til de resterende midler for året.
 Diverse arbejder
som ovenfor
 Kaffeliste, skal der frivillige på banen?
Vi må stadig huske at spørge, om nogen har lyst til at hjælpe til.
 Brandsoft-kalender. Hvad er status?
Præsterne, Margit, kirkesangerne har været eller skal på kursus. Ellen og Hanna har været på
administratorkursus. Der bliver ingen ændringer i forhold til Googlekalenderen indtil videre.
 Rekruttering af nye menighedsrådsmedlemmer!
 Div. Henvendelser
Vi beder Margit om at melde os til Copydan med samme betingelser som Frejlev.
11. Nyt fra præsterne
 Punkt til fællesmøde ang. gravernes samarbejde
 Jørn har forsøgt sig med at åbne sognegård/kirkecenter for de børn, der er med i kirke ved
dåb (gerne ifølge med en voksen), når dåbshandlingen er overstået.
 Forestående Halloweengudstjeneste 31. oktober.
 Sussie (kirke), skole og borgerforening arbejder på at lave en samlet bykalender.
12. Nyt fra udvalgene:
 Orientering om syn af præstebolig
 Der skal afholdes møde med Frejlev i forhold til arbejde, der skal gøres i præstegårdshaven.
Jørn R. bestiller brænde til præstegården.
 Aktivitetsudvalget: Punkt på næste fællesmøde – udvalgets størrelse.
 Sven sørger for at få betalt kontingent til Aalborgprovstiernes Menighedspleje.
13. Eventuelt
 Tove udsender nye telefon– og udvalgslister.
 Formanden retter henvendelse til FiberNord om retablering af forplads og
præstegårdshave efter gravearbejdet.

