Sønderholm 09-09-2016

Referat af menighedsrådsmøde
i Sønderholm Sognegård
d. 8. september 2016 kl. 17.00
Til stede:

Per, Sven, Sussie, Annee, Klara, Inger, Povl, Hanna
Jørn deltog i Frejlevs møde

1. Mulighed for røddernes input – hvem har lyst?
• Anni fortalte, at hun på kirkegårdsledernes årsmøde oplevede Niels Willemoes fortælle
på finurlig vis om bl.a. samfundsøkonomi, bæredygtighed, finanslovsforslaget mm. Han
kunne være et godt forslag til en sogneaften.
2. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt med tilføjelse af punkt om tilskud til FDF under kassererens punkt.
3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
• Godkendt med tilføjelse af dette punkt under udvalgene:
Rådet har godkendt, at gravsted A24 bliver opdelt efter ønske fra gravstedsejer. Der bliver
ikke tale om refusion af betaling for brugsret af de pladser, der nu bliver delt fra, fordi der
aldrig er blevet opkrævet betaling for brugsret.
4. Nyt fra formanden
• Gennemgang af synsprotokol? –
• Per og Kvist har aftalt renovering af kirkegårdslågerne.
• Belysningskilde til prædikestolen
• Hylde til bærbar computer ved døren til salen i sognegården
• Status på vedligehold
• Sogneaften - betaling af foredragsholder
• Vi støtter organisationen Østbørn med et beløb svarende til halvdelen af det aftalte
honorar. Sussie sender kontonummeret til Sven, der sørger for videre ekspedition.
5. Nyt fra præsterne
• Evt. ny hjælper til minikonfirmanderne
6. Nyt fra kassereren
• Budget 2017 – evaluering af budgetsamråd
• Vi har fået bevilget et beløb på kr. 50.000 til kirkegårdsudvikling.
• Tilskud til FDF – tilskud til husleje på kr. 7.800 samt tilskud til landslejr på kr. 5.000
bevilget. Sven sørger for overførsel.
• Tilskud til Kamillus – ikke bevilget

•
•

Tilskud til DSUK – vi støtter allerede med medlemskab
Vi forsøger at lave retningslinjer for udskiftning af telefoner, så der ikke skal ansøges
hver gang.

7. Nyt fra kirkeværgen
• Der er kommet invitation til at deltage i kirkegårdsseminar 10. oktober. Vi bevilger
deltagelse til de, der ønsker at være med. Tilmelding til Annee senest 20. september.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Glad for samarbejdet med personalekonsulenten.
• Der er ikke indkommet ønsker om lønforhandling.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Opfølgning på mulighed for udstillinger i sognegård mm.
• Opfølgning på præstetavlerne – Hanna og Per følger op. Vi er indstillet på at få alle
navnene på samme tavle i kronologisk rækkefølge.
• Præstegårdsforpagtningen er nu godkendt i provstiet for de næste fem år.
• Vi sørger for en god julehilsen til familien Niss.
• Vi mangler en større opslagstavle til foyeren. Annee indkøber – Sven hænger op.
11. Eventuelt
Referent/
Hanna Kristensen

