Nibe den 3. september 2009

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 3. september 2009 kl. 19.30 – 22
i Sønderholm Sognegård
Helle er sygemeldt indtil videre.
1. Medarbejderpersonsager
2. Kl. ca. 19.50 Mulighed for røddernes input – Sussie
 Sussie demonstrerede vores interaktive tavle.
3. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
4. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referatet godkendt og underskrevet.
5. Vedtægt for kontaktpersonen
 Forslag til vedtægt for kontaktperson vedtaget. Underskrives af Pia efter renskrivning.
6. Regulativ for kirkesangeren
 Godkendt og underskrevet af Pia.
7. Vedtægt for kasserer og regnskabsfører
 Forslagene vedtaget og underskrevet. Vedhæftede retningslinjer for attestation af
timeforbrug blev vedtaget.
8. Nyt fra formanden
 Vi donerer 500 kr. til Kamelianergårdens støtteforening. Bo overfører beløbet.
 Pia undersøger, hvordan vi bliver optaget i brochuren over vejkirker.
9. Nyt fra præsterne
 Per kigger på evt. udluftning fra det bagerste depot.
 Anni henter de to borde fra det tidligere konfirmandundervisningslokale.
 Menighedsrådet får stillet et af skabene i mødelokalet til rådighed.
 Sussie bestiller opslag til konfirmand- og minikonfirmandbillede.
 Vi bevilger 2000 kr. til indkøb af ALTAR under forudsætning af, at Frejlev Menighedsråd vil
være med.
 Vi bevilger en rammebevilling på 15.000 til indkøb af computere til bl.a. undervisningsbrug.
Sussie sørger for indkøb og mærkning.

 Der er sogneaften tirsdag den 8. september.
10. Nyt fra kassereren
 Vi deltog i budgetsamråd.
11. Nyt fra kirkeværgen, herunder prioritering af synsudsatte opgaver
 Jeg spørger Lars Martens, om de vil tage sig af lysdæmperen, når de alligevel skal installere
nyt lys i koret.
 Jeg har kontaktet Elkjær, der vil komme tirsdag og gå i gang med de opgaver, vi har aftalt.
12. Nyt fra kontaktpersonen
13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Der er begyndt at komme tilmeldinger til gospelworkshoppen.
 Der er kommet ny overenskomst til organisten.
14. Nyt fra udvalgene
 Der er indkaldt til møde i præstegårdsudvalget den 10. september.
15. Eventuelt
 Faste punkter til de næste møder: løbende evaluering af behov for belysning, lyddæmpning
og udsmykning.
 Pia indkalder til valg til stiftsråd.
 Per melder afbud til næste møde den 8. oktober
 Børnepasning under almindelige højmesser fortsætter.

