Sønderholm d. 05.09.2013

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 5. september 2013
kl. 17.30 – 19.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud: Jørn Ravnkilde
Referent: Hanna
1. Mulighed for ”røddernes input”
 Per fortalte om et besøg i en luthersk kirke i det katolske Polen.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Kassereren/økonomi:
Årsafslutning. Revisorpåtegning
 Vi har endnu ikke modtaget noget. Per henvender sig til revisor for at få en afslutning.
Orientering om budgetsamråd
 De ønskede bevillinger vil blive tildelt. Økonomien ser godt ud. Vi henstiller til provstiet,
at vi får lov til at beholde overskuddet på regnskabet, fordi vi skal have anskaffet en ny
græsklipper.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Henrik vil gerne deltage i kirkegårdskonference 24. september, da Anni ikke skal
deltage. Bevilget.
 De planlagte nye urnegravsteder er klar i løbet af ca. 3 uger.
6. Nyt fra kontaktpersonen
 Der afholdes personalemøde i efteråret, hvor personalehåndbogen tages op. Dato
kommer senere.
7. Nyt fra formanden:
Ansøgning om tilskud fra ”Kamillus” – ikke bevilget
Ønske om tilskud fra Lars Damsgaard – ikke bevilget
Ansøgning om udvidelse af koret – udsat til næste møde, så Margit kan uddybe
ansøgningen.
Anlægning af sti mellem sognegård og dige – bevilget, arbejdet udføres v. egen
medhjælper.

Varmesystem i sognegården – Sven og Per arbejder videre på sagen indtil næste møde.
Lydoverførsel fra kirke til sognegård – Per har haft kontakt til North Star. Sven og Anni
prøver at vende mikrofonen i kirken. Hvis det ikke afhjælper problemet, vender vi tilbage til
North Star.
Henvendelse fra FDF – jubilæum - tages op på fællesmødet.
Div. Henvendelser - Kursus etc.
 Kalenderkursus (Brandsoft) for administratorer 24. september. Hanna og Ellen deltager.
 Workshops i Støvring Sognegård 22. oktober – Per sender mail ud, så vi kan se ang.
tilmelding.
8. Nyt fra præsterne:
 Høstgudstjeneste 22. september – sidste år bestilte vi 60 kuverter á ca. 100 kr. Inger
snakker med Ella om bestilling af mad. Sven sørger for drikkevarer.
 Skottes afskedsgudstjeneste 29. september – Vi spørger Frejlev, om vi skal gå sammen
om gave.
 Konfirmander begynder uge 37.
9. Nyt fra udvalgene:
Aftale omfang af indsats i sognegården i indeværende regnskabsår –
 Lysninger i vinduer skal males efter udskiftning. To stk. udvendige døre males.
Kirkegårdslågen males.
10. Eventuelt
 Henrik bevilges fri på sin 50 års fødselsdag.
11. Lukket møde
Per Ulrik
Formand

