Sønderholm 01-11-2018

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Torsdag den 1. november 2018 kl. 17.00- 18.30
i Sønderholm Sognegård

Til stede: Per Ulrik, Peter Stoffersen, Betina Lassen, Annee Bonde, Sussie Foged, Hanna
Kristensen
Afbud: Povl Thomsen, Egon Hostrup, Jørn Skøtt Andersen
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt med tilføjet punkt: Indkommet post.
3. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
• Mødedatoer etc.
o Konstituerende møde afholdes torsdag 6. december inden afholdelse af
ordinært MR-møde.
• Status på iværksatte arbejder. Trappe ved bagdør til sognegård.
o Den nye trappe er opsat.
• Henvendelse fra kommunen vedr. afblænding af olietank
o Per tager sig af det.
• Indkommet post:
o Ansøgning fra graver om 9000 kr. inkl. moms til at anskaffe en batteridrevet
rotorklipper, en kærre-gasbrænder og en pallegaffel til minilæsseren. I
denne handel indgår Toro-plæneklipperen.
▪ Ansøgningen bevilges. Annee iværksætter handelen.
o Ansøgning fra Sussie om udskiftning af projektor i kirken. Anslået beløb ca.
6000 kr.
▪ Ansøgningen bevilges. Sussie sørger for indkøb.
o Ansøgning om indkøb af juledug som didaktisk værktøj til et beløb på 3.500
kr.
▪ Ansøgningen bevilges. Sussie indkøber.
o Mail fra Ruth ang. indkøb/leasing af kopimaskine til kirkekontor til
beslutning.
▪ Vi godkender køb af Ricohmaskinerne.
• 13. juni 2019 laver Willy Kjær en guidet rundvisning startende på Troldkirken og
herefter i kirken.
4. Nyt fra præsterne
• Konfirmandnatten/nætterne: Rollespil ”Kampen i natten”, som Sussie og FDF står for
kl. 18-24, hvorefter der sættes en film på i kirken, hvor der overnattes. Ella er
behjælpelig med bespisning.
5. Nyt fra kassereren
6. Nyt fra kirkeværgen
• Varmeanlæg
o Det nye varmeanlæg er installeret og fungerer effektivt.

•

o
Orgeludvidelse
o Margit har skrevet til orgelkonsulenten igen, da vi ikke har fået svar på første
mail til ham.
o Der er bestilt rensning af orgelet til efter konfirmation, påske mm.

7. Nyt fra- og om – kontaktpersonen
• Der afholdes møde i ansættelsesudvalget den 6. november, hvor ansøgningerne
til kirke/kulturmedarbejder/kirkesanger gennemgås. Der er 72 ansøgere!
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om planer for møde den 6. november
o Mødet 6. november udsættes.
o Boligvurderingssyn afholdes hvert fjerde år på præstegården. I år sker det 6.
november 15.30.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdsudvikling. Udvidelse af maskinhus?
o Input til Hanne Lynge er afsendt. Annee videresender info til MR-rådets
medlemmer.
o Per har taget kontakt til Brøggers tegnestue, nu erik.dk, ang. udvidelse af
maskinhuset.
• Aktivitetsudvalg
10. Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd
11. Eventuelt

Referent
Hanna Kristensen

