Sønderholm d.18.9.2014

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 18. september 2014 kl. 16.30 i
Sønderholm Sognegård
Afbud fra Jørn Ravnkilde
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Mulighed for ”røddernes input”: Sussie
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Hanna), herunder opfølgning af
aftaler.
Referat godkendt og underskrevet
Sussie tager kontakt til Margit i forbindelse med gratiale for Annis korarbejde efter aftale
med menighedsrådet. Sussie har aktiveret Annis gratiale fra kirken. Hanna køber gave.
Reception er klar, invitationer sendt ud og til avisen.
Kassereren/økonomi
Budget for 2015
Budgettet er godkendt fra provstiet med en driftsramme på 1,9 mil. Og en anlægsramme
på nul idet provstiet henviser finansiering af præstegårdshaven via indlån i stiftet. På
konstituerende MR-møde skal der fastsættes dato for visionsmøde!
Sven udsender budgetterne på mail og aftaler med Joan, at vi alle kommer på hendes
mailliste.
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Vi så de nyanlagte urnegravsteder. Anlægning og placering af dem er godkendt.
Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra formanden
Tak fra Folmer Olsen for gave til deres 100 års forretningsjubilæum.
Hjertestarter. Intet nyt.
Praksis for dagsorden til menighedsrådsmøde. Per opfordrer til at byde ind med punkter.
Vi har modtaget en ansøgning om diplomuddannelse i ledelse fra Sussie. Anslået udgift for
Sønderholm Menighedsråd ca. 14.000 pr. år i tre år. Vi vil anmode provstiet, som er
velvilligt indstillet til ansøgningen, om at henvende sig til Frejlev for at være med til at dele
udgifterne. Provstiet må øge den kirkelige ligning for at bære deres del af beløbet 16/17.
Sønderholm Menighedsråd er indstillet på at imødekomme ansøgningen.
Tove eftersøger stadig årsregnskaberne fra 2006, 2009 og 2010.
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Nyt fra kirkeværgen
Vi mangler A-nøgler. Anni og Sussie går sammen om bestilling af nye.
Evt. fjernelse af de øverste kirkebænke skal behandles på førstkommende visionsmøde.
Menighedsrådsvalg. Evaluering af valgforsamling.
Offentliggørelse på hjemmesiden, Hanna sender også til Nibe Avis, Sussie bekendtgør det i
kirken på søndag.
10. Problemer med skybrudsskader på p-pladsen
 Tilbud er endnu ikke indkommet.
11. DR kirken – evaluering
 Godt arrangement
12. Nyt fra præsterne
 Sussie har udsendt program for minikonfirmanderne. Skolen har sagt nej tak til at deltage i
1. søndag i advent.
 Jørn og Sussie er kommet i Præsteteam Øst. Nærmere info følger.
 Sussie er blevet instruktør i Bibeleventyret, egentlig målrettet til 4. klasse, men materialet
vil blive brugt til tredje.
13. Nyt fra udvalgene:
Opfølgning af iværksatte projekter!
Udflugt
Orientering fra kirkegårdsudvalget
14. Eventuelt
 Næste spaghettigudstjeneste er i Frejlevs regi. Povl vil gerne hjælpe.
 Fællesmødet 2. oktober kl. 19 afholdes her, men Frejlev står for mødets afholdelse og
praktiske tilrettelæggelse.
15. Eventuelt Lukket møde
Referent
Hanna Kristensen

