Sønderholm 02-10-2015

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
torsdag 1. oktober 2015 kl. 16.30
Til stede: Per, Sven, Jørn, Anni, Inger, Sussie og Hanna
Afbud fra: Povl og Klara
1. Mulighed for røddernes input – Jørn Ravnkilde fortæller om
visioner for udsmykning af plads ved Nibevej.
• Jørn viste en smuk model af skulptur af Erik Heide. Vi
arbejder videre med projektet og ser på vores økonomiske
muligheder for at støtte det.
2. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt med tilføjelse af punkt om ansøgning fra C.F.
Larsen under nyt fra formanden.
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Status for årets vedligeholdelsesarbejder –
− Indvendigt vedligehold af sognegård udsættes til efter nytår.
− Fugt i apsis skal afhjælpes. Blytækker nødvendig. Per og Hanna
• Gennemgang af servicebesøg fra North Star
− Sussie skal have ny mikrofon. Anni bestiller.
• Brandsyn
− Flugtvej fra konfirmandstuen er nu etableret.
• Kirkegårdslåge
− Søndre låge skal udskiftes.
• Vi laver forsøg med glasrør til afskærmning af stearinlysene i kirken.
• Kaffebrygning og spaghetti/kødsovs
− Halloween – Per, Povl, Ella
− Tilmelding til spaghetti. Sussie og Hanna prøver at se på, om vi kan
begivenhedsinvitere på Facebook.
• Henvendelse om brug af kirken – evt. principdrøftelse
− Kirken åben for gospelarrangement 31. oktober ca. kl. 14-15.
• Henvendelse fra Jørn Skøtt Andersen om altervin
− henvendelsen blev drøftet og tages op igen på møde, når alle MR-medlemmer er til
stede.
• Ansøgning fra C. F. Larsen på 2000 kr. ikke imødekommet, da vi ikke støtter
enkeltpersoner.
• Henvendelse fra støtteforeningen for Kamillianergårdens Hospice ikke imødekommet.

• Hilsen fra Ole Volfing med tak for gave.
• Hanna takkede for gaven til sin fødselsdag.
5. Nyt fra præsterne
• Konfirmandudflugt med konfirmanderne torsdag den 8. - næste uge. Bodil fra Frejlev
tager med. Er der en mere, der vil med?
• Minikonfirmander er begyndt. 23 stk.
• Krea-kirke – der er indkøbt materialer til to gange.
• Der er Lutherjubilæum i 2017 – sendes videre til aktivitetsudvalget.
• Sussie vender muligheden for MobilePay som alternativ til kollektbøssen med Joan
Gerdt.
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2016 – Budgetsamrådsreferat
− Mødet var et informerende møde om, hvordan midlerne allerede er fordelt.
• Status 2016
− Regninger på over 10.000 godkendes af rekvirenten samt underskriftsberettiget, Per
og Povl.
− Sven undersøger, hvad vi har tilbage af stiftsmidlerne efter salg af avlsgård. (I forhold
til punkt 1)
7. Nyt fra kirkeværgen
• Tilbud på fritlægning af tagrender i graverhus
− Hanna henvender sig til Kvist og Kristensen og beder dem sætte arbejdet i gang iflg.
tilbud.
− Anni ringer til Kim Buus om installation af nyt toilet til det offentlige toilet ved
graverhuset. der er konstateret utæthed. Beløbsgrænse 3000 kr.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Man vil prøve at sætte samarbejde i gang mellem organisterne. Igangsættende møde
hos os i sognegården 28. oktober.
• Skal vi have en sikkerhedsorganisation her på stedet? Sussie undersøger.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Ulla har været på messe. Anni uddelte materiale, der kan være relevant for os.
10. Nyt fra udvalgene – (præstegårdsudvalg)
• Aktivitetsudvalget har afholdt møde. Michala Petri, Peter Øvig Knudsen, Bent Lexner er
på planen for næste periode.
• Ønske om drøftelse af forårets gudstjenester på næste fællesmøde.
• Skader på præstegården er udbedret/bliver udbedret.
11. Eventuelt

