Sønderholm d. 6/9 2012

Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 6. september 2012 kl. 17.30 – 18.45
Kl. 19.00: Fælles spisning med Frejlev MR
Kl. 19.40-21.30: Fælles MR-møde

i Sønderholm Sognegård.
Afbud fra Hanna
1. Godkendelse af dagsorden –
a. godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde –
a. Godkendt og underskrevet.
3. Vinduer i sognegården
a. Der er indhentet tilbud fra TL, Elkjær og Kvist og Kristensen. Kvist og Kristensen er
billigst. Der er lavet et samlet budget på 156.875 for projektet. Projektet bevilliges
4. AV i sognegården
a. Tilbud på subwoofer til kirken – er der indhentet tilbud fra North Star. Prisen for hele
pakken er 80.590,00 + moms. Menighedsrådet bevilger projektet.
5. Nedsættelse af kopimaskineudvalg, fælles med Frejlev
a. Sussie og Bo blev valgt ind i udvalget for Sønderholm. Derudover forslår vi Tove som
daglig bruger og er med i udvalget.
6. Anni jubilæum 1/1-13.
a. Formand tager sig af en mindre markering. Anni ønsker en markering i forbindelse
med hendes 25 års jubilæum ved Sønderholm Kirke i 2014.
7. Løvfaldsfest – er alt på plads? –
a. Menighedsrådet godkender rappelling ned af kirketårnet.
b. Menighedsrådet beslutter, at der udsendes løbesedler til alle postkasser i
Sønderholm.
c. Banner opsættes på bigballer. Sussie sørger for banner. Skak sørger for bigballer
opsat på plænen ved indkørselen ca. 14 dage.
d. Der bestilles mad til 130.

e. Alle i menighedsrådet møder tidligt og hjælper til med at få det til at glide. Alle i
menighedsrådet hjælper med oprydning.
f. Boderne lukker under gudstjenesten. FDF sørger for ”vagt” herunder.
8. Nyt fra kassereren
a. Kvartalsrapport er udsendt pr. mail i august med tilhørende specifikationer.
Kvartalsrapport udviser et overskud på 306.322 kr.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
a. Anni orienterede om ”Gias” Gravsteds Indbetalings Aftale System.
b. Anni orienterede om, at hun har været på kirkegårdsleder årsmøde. Anni fortsætter
med at deltage i årsmødet, da det giver et godt netværk.
10. Nyt fra kontaktpersonen
a. Arbejder fortsat med funktionsbeskrivelser og normtider. Der er fuld opbakning fra
menighedsrådet til Helles arbejde.
11. Nyt fra formanden
12. Messehagel-status
13. Nyt fra præsterne
14. Nyt fra udvalgene
15. Eventuelt
Refereret af Bo Kikkenborg Larsen 6. september 2012.

