Frejlev, den 14. september 2018

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm og Frejlev Menighedsråd
torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 – 20.30
i Sønderholm Sognegård
Der er ”eget møde” kl 17.00- 18.30, Spisepause kl. 18.30 – 19.00
1. Velkomst ved formændene
2. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde
o Dagsorden og referat fra sidste møde godkendt
3.

Nyt fra Frejlev MR
Budget 2019. m. m.
o Menighedsmøde med stort fremmøde.
o Budget 2019 er endelig godkendt.
o Der er afsat penge til det fælles ønske om kirke- og kulturarbejder på
provstiudvalgsmødet.

4.

Nyt fra Sønderholm MR
Budget 2019 m.m.
o Vi afventer optimering af kirkens varmeanlæg.

5.

Nyt fra kontaktpersoner
Orientering om personalesituationen, herunder ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder
o Ansættelsesudvalget består af Helle Bang, præsterne, organist, Egon Hostrup, Rikke
Sommer Eriksen og Hanna Kristensen.
o Der arbejdes videre med Geoflex-opgaven.

6.

Nyt fra kassererne

7.

Nyt fra præsterne
Gudstjenesteliste: december 2018 – april 2019. Mail den 13. sep. fra Sussie.
o Gudstjenestelisten er godkendt.

8.

Nyt fra præstegårdsudvalget
o Der kommer snart indkaldelse til møde i udvalget.
o Per Ulrik deltager i et møde med Vandløbsudvalget ang. noget af præstegårdsjorden.

9.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Arrangementer i efteråret 2018 blev gennemgået.
• Planer for foråret:
o Lotte Lyngby om sin bog 17. januar
o Noget om skilsmisser: Birgitte Dejgaard
o Koncert med Valfart 12. marts
o Børneteater til spaghettigudstjenesten i april
• (Pensionistforeningen holder fødselsdag 6. april)
Jens foreslog Fangekoret
Jørn M. foreslog Zenobia
Opfordring til at komme med forslag til udvalget

10.

Nyt fra personalerepræsentanter

11.

Nye kopimaskiner
• Vi opsiger den aftale, vi har med Minolta inden 1. oktober (Ruth), og så har vi tre
måneder til at tage stilling til, hvad vi gør derefter.

12.

FDF - ansøgning om tilskud til deltagelse på FDF’s landsmøde på 3.600,- kr. + transport
og overnatning
• Vi bevilger 1500 kr. pr. råd, i alt et beløb på kr. 3000.

13.

Eventuelt.
• Nytårskur dato 18. januar
• Næste fællesmøde 24. januar
Referent
Hanna Kristensen

