Sønderholm 17-08-2018

Dagsorden til møde i Sønderholm Menighedsråd
Torsdag den 16. august 2018 kl. 17.00
Sønderholm Sognegård
Til stede: Per Ulrik, Povl Thomsen, Peter Kristoffersen, Annee Bonde, Betina Lassen, Sussie
Foged, Hanna Kristensen
Ferieafbud: Jørn Skøtt Andersen, Egon Hostrup
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil?
2. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt og referat af sidste møde blev underskrevet.
3. Nyt fra formanden
• Kaffeliste!
o Forslag uddelt, tjek kalendere og giv tilbagemelding til Per, hvis noget skal
ændres.
• Mødedatoer etc.
o Per afstemmer datoer med Ruth og udsender dem derefter til os.
o Per finder dato og sørger for annoncering af menighedsmøde i efteråret. Forslag
om at lægge fem spørgsmål til drøftelse. Det kunne evt. være: Giver det trykte
kirkeblad stadig mening? Hvad kunne man ønske sig af tiltag?
• Status på iværksatte arbejder! Herunder drøftelse af facaderenovering af sognegård
o Låger og døre er blevet malet. Vi mangler stadig et tydeligt toiletskilt og et
husnummerskilt. Betina
o Skønnet beløb for facaderenovering med mekanisk rensning ca. 165.000 kr. Per
og jeg tager kontakt til René Elkær og hører, om projektet kan sættes i gang nu i
efteråret. Evt. om det skal deles op over to omgange.
• Henvendelse vedr. flytning af urne
o Sagen er ekspederet.
• Hvad gør vi med minikonfirmandunderviser?
o Vi booker ”Kirkebillen” til minikonfirmanderne i Sønderholm i efteråret. Per
kontakter Egon Hostrup og aftaler ansættelse så hurtigt som muligt.
• Diverse henvendelser, herunder spørgsmål fra Ella vedr. medvirken ved receptioner?
o Vi er med i en gave fra provstiet i forb. med provstens fratrædelse.
o Povl sørger for at søge jubilæumsgratiale til Margit. Hanna kontakter Frejlev ang.
fælles gave.
o Vi får afklaret, hvad spørgsmålet om medvirken ved receptioner drejer sig om.

4. Nyt fra præsterne
• Gudstjenesteliste – er igangsat
• Overnatning med konfirmanderne 16.-18. november i Sønderholm Kirke. FDF deltager
med 3-4 voksne som medhjælpere, og vi foreslår et beløb for hjælpen på 3.000 fra hvert
råd. Koordineres med Frejlev.
5. Nyt fra kassereren
• Budget 2019- Møde i provstiet! Gennemgang af ønsker
o Mødet afholdes 5. september. Der kommer snart en dagsorden ud. Der ønskes
en orientering om kirkegårdsudviklingsprojektet.
• Orientering om kassererfunktionen.
o Lene Marie er trådt i funktion, og det er hende, vi nu fremsender til med Povl
som Cc. Lene Maries mailadresse kan findes på telefonlisten.
o Vi takker for Ingers store indsats i forbindelse med regnskabsføringen, mens vi
ingen ansat har haft. Vi vedtager at honorere for 40 timers arbejde.
6. Nyt fra kirkeværgen
• Varmeanlæg
o Vi har accepteret tilbud fra Kim Buus på optimering af kirkens opvarmning.
Entreprenørudgiften er på 165.500 kr., som provstiet dækker.
7. Nyt fra- og om – kontaktpersonen
o Per kontakter Frejlev i forbindelse med de fremsendte ønsker om aflønning af
vikarer.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om afsluttede aktiviteter
o De aftalte ting er udført bortsat fra et par småting.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling.
o Annee har oversigt over kirkegården klar til Hanne Lynge, og der er god
kommunikation i gang mellem dem
o 12. juni 2018 har vi modtaget tilbud fra landskabsarkitekt Hanne Lynge på
udviklingsplan for Sønderholm Kirkegård. Vi har accepteret tilbuddet.
•

•

Aktivitetsudvalg
o Menighedsrådet tager stilling til aktivitetsudvalgets referat af påtænkte
aktiviteter. Hvis der er indvendinger i forhold til aktiviteterne, skal de
præsenteres inden en uge, ellers betragtes de som godkendt. Koordineres med
Frejlev.
Turudvalg - tilmeldinger!
o Husk at sende tilmelding/framelding til Hanna eller Annee!

•

Info om kirkeblad – skal spalten siden sidst udgå efter persondataforordningen? Til
eftertanke
o Indtil videre bruger vi samtykkeerklæringer, der medtages til de forskellige
kirkelige aktiviteter i forhold til tilladelse til at bringe navne og billeder i
kirkeblad, på Facebook og hjemmeside.

10. Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd – nu og på sigt! Orientering om
muligheder
11. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

