Sønderholm 06-10-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
Torsdag d. 6. oktober kl. 16.30
1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
• Vi ”vendte” de to Benny Andersen arrangementer
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt
•
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet godkendt og underskrevet
4. Nyt fra formanden
• Gennemgang af synsprotokol
• Status på vedligehold
o Vi skal have kigget på lyddæmpningen i kaloriferesystemet – Ventek, Sven og Per
o Sven har undersøgt udskiftning af pærer i kirken til LED. Vi kan gøre et forsøg
med sammenligning. Sven beder om at få tilsendt et antal pærer til forsøget fra
Danlamp.
• Biskoppen fylder år
o Per spørger Karner, om han vil repræsentere os.
• Sønderholm Samråd
o Møde tirsdag 11. oktober – Sussie deltager, Per giver Bo besked.
• Kunst i byen
o Skulpturen er ved at være klar til støbning. Erik Heide kommer til Sønderholm for
at se, hvor på plænen, den skal placeres. Kunst i byen påtager sig godkendelse
ved kommunen.
• Sven sørger for at betale kontingent til Aalborg Menighedspleje.
• Præstegårdsudvalget opfordres til at tage telefoni/internetabonnement op i samarbejde
med Sussie. Vores mobilløsning er under SKI-aftale.
• Vi har modtaget takkebrev fra Joan Gerdt for gave i anledning af hendes 60 års
fødselsdag.
5. Nyt fra præsterne
• Gudstjenestelisten blev gennemgået og godkendt.

6. Nyt fra kassereren
•

Revisionsprotokol
o Revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2015 er underskrevet af
menighedsrådsmedlemmerne.
o Vi retter henvendelse til provstiudvalget ang. bemærkninger omkring
repræsentation, gaver og sociale arrangementer.

7. Nyt fra kirkeværgen
• Borgerforeningen har fået deres egen plæneklipper, så de låner ikke vores mere.
• Vi har haft besøg af energikonsulent.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Anni og Ulla får bevilget grankursus, 300,- pr. stk.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Intet nyt
•
10. Nyt fra udvalgene
• Valgudvalg. Orientering
o Det nye menighedsråd bliver indkaldt 24. november til konstituering.
o Det, på fællesmødet i juni, aftalte arrangement 20. november tages op på
fællesmødet i november.
• Præstegårdsudvalg – godkendelse af planlagt vedligehold af præstegård
o Vi godkender afholdelse af vores del af udgifterne til det planlagte vedligehold,
ca. kr. 22.000 i henhold til tilbud.
o Sussie finder et andet rengøringsfirma til præstegårdens embedslokaler samt
vinduespudser til kirke og sognegård indenfor samme prisramme, vi har nu.
o Sven sørger for gave til Helge Niss – fordelingsnøglen.
11. Eventuelt
Referent/
Hanna Kristensen

