Sønderholm den 2. september 2010

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 2. september 2009 kl. 19.30 – 22.00
i Sønderholm Sognegård
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Mulighed for røddernes input – Hanna
Hanna viste billeder fra sin tur til Island.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet.
Nyt fra formanden
Tilbud om køb af hjertestarter sættes på næste dagsorden.
Pia takkede for fødselsdagsgave.
Ansøgning fra Støtteforeningen for KamillianerGaardens Hospice
Beløb på 500 kr. bevilget.
Anmodning fra Bo Kikkenborg Larsen om udtrædelse af menighedsrådet
Menighedsrådet accepterer med stor beklagelse Bos udtræden af menighedsrådet. Gudrun
Mathiessen indtræder i stedet pr. 1. oktober. Bo fortsætter i provstiudvalget.
7. Fordeling af udvalgsposter – er der noget, der skal ændres?
 Pia tager kontakt til Gudrun ang. overtagelse af Bos poster.
8. Høstgudstjeneste 19.9 – planlægning
 Mette bestiller mad til ca. 70, Margit og Jørn laver noget PR.
9. Godkendelse af fjernelse af gamle gravsten. Anni mailer forslag til annoncering og
pressemeddelelse.
 Forslaget godkendt med 8 stemmer for og 1 imod.
10. Højttalersystemet i kirken virker ikke optimalt. Hvad gør vi?
 Nyt lydsystem i kirken, incl. til computer, 3 headset mikrofoner, løs mikrofon til f.eks. børn,
der beder indgangsbøn/udgangsbøn, kamera til organisten, lyd og storskærm til
sognegården. Projektor, der kan ”gemmes” i kirken. Per arbejder videre med projektet, får
nogle gode firmaer til at give tilbud. Margit og Sussie vil gerne med som konsulenter.

11. Nyt fra præsterne
 Sussie viste Charlotte Pedersens udkast til nye kort frem.
 Programmet fra TV Nord, som Sussie deltog i, ligger på et memory stick, der kan lånes. Pia
har det først.
12. Nyt fra kassereren – kvartalsrapport
 Kvartalsrapporten blev kommenteret.
13. Nyt fra kirkeværgen
 Vi har haft indbrud i blomsterrummet og maskinhuset. Der er stjålet diverse redskaber og
maskiner. Indbruddet er anmeldt til politiet.
 Per og jeg tager kontakt til Elkær for at aftale arbejdet med udskiftning af fuger på kirkens
sydside.
14. Nyt fra kontaktpersonen
 Anni får bevilget ansøgt kursus.
15. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Ønske om fælles årsplanlægning. Pia kommer med oplæg til en sådan.
16. Nyt fra udvalgene
 BUSK-udvalgsmøde i dag. BUSK-gudstjenesten 31. oktober tænkes som en
ungdomsgudstjeneste. Målgruppen er 10-15 årige.
 Præstegårdsudvalget har møde i næste uge.
 Hanna indkalder til møde i kirkebladsudvalget i starten af oktober.
17. Eventuelt

Referent
Hanna Kristensen

