Sønderholm 31-01-2019

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 17.00- 18.30
i Sønderholm Sognegård

Til stede: Per Ulrik, Egon Hostrup, Annee Bonde, Betina Lassen, Povl Thomsen, Hanna
Kristensen, Jørn Skøtt Andersen.
Sussie Foged deltog i Frejlevs MR-møde
Afbud: Peter Stoffersen.
1. Mulighed for røddernes input
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt og referatet af sidste møde blev underskrevet.
3. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
• Mødedatoer etc.
• Orgeludvidelse, ansøgning er hos provstiet.
o Ansøgningen bliver behandlet den 16. januar.
• Nytårskur i provstiet med lejlighed til at hilse på vores nye provst
o Tirsdag d. 15. januar kl. 16 i Dommergården
• Orientering om kontakt til arkitekt vedr. maskinhus
o Per planlægger møde med arkitekten
• Vi har modtaget ansøgning fra Sønderholm-Frejlev Seniorer om støtte til deres
arbejde. Bevilget. Povl undersøger beløbet og overfører det.
• FDF beder om vores holdning til, at vi konverterer vores lejetilskud til hjælp til
udskiftning af fyret i Hedehytten. Vi er indstillet på at bevilge 7.500 kr. til formålet,
når FDF sender ansøgningen.
• Samrådet i samarbejde med AOF vil gerne låne lokale i sognegården 6 torsdage i
foråret. Det ser vi på med velvilje, men vi vil gerne have en ansøgning fra/aftale med
AOF om datoer, så det kan passes ind i kalenderen.
4. Nyt fra præsterne
5. Nyt fra kassereren
• Diverse formaliteter omkring godkendelse af regnskaber, revisionsprotokoller og
budgetter. Povl skaffer oplysninger hos Lene Marie!
o Beslutningsprotokoller mailes underskrevet til Lene Marie, som lægger dem
ind i DAP’en.
o Kvartalsregnskaber, regnskaber, revisionsprotokoller og budgetter skal
underskrives og lægges/indsendes til rette steder.
o Vi inviterer Lene Marie til at deltage i næste møde, så vi får helt styr på hvem,
der gør hvad.
6. Nyt fra kirkeværgen

7. Nyt fra kontaktpersonen
• Ullas ansættelsesform ændres, så den bliver som gravermedhjælperens i Frejlev.
Egon udformer nyt ansættelsesbevis for Ulla.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om status vedr. præsteboligen.
o Per og Egon har afholdt møde med håndværkere, der vender tilbage med
overslag over de ting, der skal laves iflg. planen. Derefter indkaldes til møde.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling
o Hanne Lynge kommer og registrerer i uge 4 eller 5 og regner med at være klar
til at præsentere den første skitse ultimo februar/primo marts.
• Aktivitetsudvalg
10. Drøftelse af samarbejdet med Frejlev Menighedsråd – se vedhæftede notat.
• Vi er velvilligt indstillet til samarbejdet. Det sættes på til vedtagelse på næste møde.
11. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

