Sønderholm 23/10/2017

Referat af menighedsrådsmøde
Sønderholm Sognegård
Torsdag den 5. oktober kl. 17.00
Til stede: Per, Povl, Annee, Lotte, Betina, Peter og Egon.
Afbud: Sussie, Hanna.
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil?
Velkommen til Lotte Lyngby. Betina havde været på et kursus i mindfulness mm.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste to møder
Godkendt og underskrevet.
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste!
Godkendt.
• Status vedr. energibesparende foranstaltninger
Danfoss har lagt sidste hånd på værket. Det ser ud til at kører planmæssigt. Sagen er afsluttet.
• Tæppe i sognesalen
Der er indhentet to tilbud. Alverdens gulve er billigst med et bud på 70.000,- kr. inkl. moms.
Desuden var der tilbud på gulv i konfirmandstuen. Konfirmandstuen venter vi med til efter
konfirmationen i foråret. Vi sætter tæppe i sognesalen i gang.
• Datoer for ”årshjul” for menighedsrådsarbejdet.
Konstituering på mødet den 8. november.
• Parkeringsplads er sårbar over for skybrud!
Vi kontakter Henrik Elkjær for en mulig løsning af problemet.
• Gudstjenestelisten.
Per kontakter Sussie og Jørn ang. 11. marts og Skærtorsdag.
5. Nyt fra præsterne
Afbud fra Sussie. Jørn har studieorlov. Der er kommet undervisningsplan for minikonfirmander.
Endnu engang velkommen til Lotte Lyngby.
6. Nyt fra kassereren
• Kvartalsrapport
Kvartalsrapport udleveret og taget til efterretning. Det ser fornuftigt ud.
• Hvad er der tilbage i år?
Rapporten blev gennemgået med henblik på tæppe i sognesal. Arbejdet sættes i værk.

7. Nyt fra kirkeværgen
Intet.
8. Nyt fra kontaktpersonen
Intet.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Annee skal på kursus mandag den 23. oktober. Kaj har guldbryllup den 21. oktober. Vi giver en
gave ifølge gaveregulativet. Annee bevilges en ny “gravertelefon”.
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalg
Træer ved indgangen ved præsteboligen beskæres. Fuger og murværk på præstegården sættes
i værk. Udskiftning af vinduer på nordsiden af præsteboligen tages op på næste møde.
Kirkegårdsudvalg –
• møder om kirkegårdudvikling. Videre forløb. Se vedhæftede bilag
Vi holder en prækvalifikationsrunde med to arkitekter for hele menighedsrådet. Per kontakter
to arkitekter.
• Opsamling på punkt fra sidste KGUV-møde, hvor vi indstillede til en
sammenkobling af kirkegårdskort og Brandsoft (Der er tale om en udgift på 10.000
kr. til opstart af systemet, årligt abonnement på 1.900 kr. pr. år samt 2000 kr. pr.
dag til kursus/undervisning i systemet.)
Af hensyn til det videre forløb med kirkegårdsudvikling iværksættes punktet. Annee tager
kontakt.
•

• Naboskab til “kroen”, Nibevej 503 B.
Per retter henvendelse til Stiftets jurist, for at afklare de juridiske aspekter omkring
kirkegården.
• Aktivitetsudvalg
Samtalecafé på tirsdag i Frejlev. Betina gennemgik arrangementer i den kommende fremtid.
Udlån af kirkerne til koncerter tages op.
•

Eventuelt

Intet.
Referent: Egon Hostrup.

