Sønderholm 07-12-2018

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Torsdag den 6. december 2018 kl. 17.00- 18.30
i Sønderholm Sognegård
Til stede: Povl Thomsen, Peter Stoffersen, Egon Hostrup, Annee Bonde, Jørn Skøtt Andersen, Per Ulrik,
Hanna Kristensen, Knud Roskjær (indkaldt som suppleant for Betina Lassen)
Afbud: Sussie Foged, Betina Lassen
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt og referat af sidste møde underskrevet.
3. Konstituering. Formand, næstformand og kontaktperson er på valg
• Per Ulrik genvalgt som formand
• Egon Hostrup genvalgt som næstformand
• Egon Hostrup genvalgt som kontaktperson
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
o Revideret liste udsendes.
• Mødedatoer etc.
o Per afstemmer med Frejlev.
• Henvendelse fra kommunen vedr. afblænding af olietank
o Kommunen har fået besked på, at olietanken er taget ud af drift.
• Der er kommet en invitation til et foredrag i Folkekirkens Hus tirsdag 22. januar. Birgitte Kragh
Engholm om fremtidens kirke.
• Vi godkender, at Docuprint leverer kopimaskine til kirkecenteret.
• Vi har fået godkendt udsættelse af projekter i provstiudvalget til 2019.
• Der afholdes Lundbækmøde 26. januar – husk tilmelding senest 18. januar.
• Indkaldelse til generalforsamling – se postkassen på DAP’en
• Julemærke Aalborg støttes med 1000 kr.
5. Nyt fra præsterne
• Julehjælp i pastoratet?
o Hvad er mulighederne? Et emne, der bør bringes op på provstiplan. Jørn bringer det på
bane ved præsternes provstiråd.
o Jørn sørgede for en hilsen til Bodil Elkærs fødselsdag.
6. Nyt fra kassereren
• Kvartalsrapport uddelt
• Budget for 2019 godkendt
• Regnskabserklæring for 2017 er underskrevet af formand og kasserer den 11. september 2018.
• Lene Marie skal oprettes som bruger af Googlekalenderen. Hanna sørger for det.
• Vi lægger op til et separat møde med vores regnskabsfører omkring evt. personalekonti og
kontering/struktur i det hele taget omkring økonomi og regnskab.

7. Nyt fra kirkeværgen
• Varmeanlæg
o Kører upåklageligt
• Orgeludvidelse – anbefalet af orgelkonsulenten. Hvad gør vi videre frem?
• Vi har modtaget et revideret tilbud, som sendes til provstiudvalget sammen med
orgelkonsulentens anbefaling. Margit sender tilbud og anbefaling til Per, som viderebringer det til
provstiudvalget.
8. Nyt fra kontaktpersonen
• Jonna er genvalgt som medarbejderrepræsentant for Frejlev og Annee er genvalgt som
medarbejderrepræsentant for Sønderholm.
• Kontaktpersonerne afholder møde med den nye kirke- kulturmedarbejder på tirsdag.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om status vedr. præsteboligen – se vedhæftede rapport.
o Rapporten tages op på næste møde i udvalget i januar måned.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdsudvikling. Udvidelse af maskinhus, kontakt til arkitekt
o Per har kontakt med arkitekt Bo Wiener vedrørende udvidelse af maskinhus.
o Vi forventer at høre fra vores kirkegårdsarkitekt i januar.
o Vi aftaler et nyt møde efter nytår.
• Aktivitetsudvalg
11. Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd.
12. Egon og Per har afholdt møde med Poul Østergaard om, hvordan de ser samarbejdet kan se ud
fremover.
13. Margit Mühlbach deltager i mødet fra ca. 18.15 med status på Sønderholm Kirkekor.
• Tenor Søren stopper til 1. januar, og i den forbindelse ønsker Margit (og de tilbageværende
sangere) at fortsætte arbejdet med samme kvalitet, men måske med en anden konstruktion, evt.
deltage i færre gudstjenester, hvor det giver god mening at koret er med. Menighedsrådet bakker
op om koret og ser det gerne videreført. Som det ser ud nu, står der afsat et beløb på 63.100, og
det beløb kan koret bevæge sig inden for.
14. Eventuelt
• Peter reklamerede for gratis koncert i Nibe Kirke 27. december. En argentiner, der hedder Nacho
Mena sammen med Karina Stevenson.
Referent
Hanna Kristensen

