Sønderholm 09-02-2019

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 17.00- 18.30
i Sønderholm Sognegård
Til stede: Betina Lassen, Peter Kristoffersen, Annee Katrine Bonde, Jørn Skøtt Andersen,
Sussie Nygaard Foged, Egon Hostrup, Per Ulrik, Hanna Kristensen
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil?
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt og referatet fra sidste møde blev underskrevet.
3. Besøg af vor regnskabsfører Lene Marie, som vil præsentere sig selv og sit virke. Der vil
blive lejlighed til at drøfte arbejdsgange.
Ved denne lejlighed vil vi gennemgå regnskabet for 2018 med godkendelse for øje.
• Povl rundsender bilag til brug ved refusion af egne udlæg. Bemærk også gerne,
hvordan fælles udgifter skal fordeles.
• Det foreløbige regnskab for 2018 blev gennemgået. Det endelig regnskab skal ligge
klar til godkendelse på næste møde.
4. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
• Mødedatoer etc.
o Menighedsmøde med afstemning om sammenlægning af menighedsrådene
onsdag 6. marts 18.30 i Frejlev, kl. 20 i Sønderholm. Formand og
næstformand deltager i Frejlevs menighedsmøde og vice versa.
• Orgeludvidelse, svar fra provstiet
o Per har sendt et brev til provstiet, og vi afventer en tilbagemelding.
• Orientering om kontakt til arkitekt vedr. maskinhus
o Der bliver udarbejdet et projektforslag på arbejdet, efter der er givet input fra
Per og Annee, til et beløb på ca. 18.000 kr. + moms.
• Aftale vedr. sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
o Hanna tager den ekstra bærbare pc med til Per.
o Nødhjælpskaravanen kommer igen i år.
• Diverse henvendelser
o Ansøgning om støtte til Kastanjegårdens Venner. Vi støtter med samme beløb
som vanligt, 1000 kr. Povl tager sig af at overføre beløbet.
5. Nyt fra præsterne
• Der bliver ordineret en diakonipræst tilknyttet Svenstrup-Ellidshøj 25. februar.
• Jørn hjælper i tilbud til pårørende til frontallapsdemente. Der eftersøges frivillige
til sorggrupper til de pårørende, der står tilbage efter at have mistet.
• Der afvikles minikonfirmander denne uge. Ugen afsluttes med en gudstjeneste på
lørdag.
6. Nyt fra kassereren
• Punktet antages behandlet under pkt. 3

7. Nyt fra kirkeværgen
o Annee har skrevet til forsikringsenheden ang. ansvarsforsikring for
motorkøretøjer ved kirken.
8. Nyt fra- og om – kontaktpersonen
• Christine er startet op i sin stilling og deltager bl.a. i minikonfirmandundervisningen
på sidelinjen.
• Medarbejdermøde afholdes i marts. Datoen sendes ud snarest.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Vi vil gerne have ajourført vores ”legetøjskasser” i kirken ved lejlighed.
10. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om status vedr. præsteboligen.
o Renovering af soveværelse, mellemgang og bryggers sættes i gang på
mandag.
o Udvalget opfordres til at gå i gang med en ny langtidsplanlægning.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling.
o Indstillingen fra udvalget om at tilbyde ejere af plænegravsteder et tilkøb
næste vinter af en guirlande omkring gravstenene om vinteren blev tiltrådt.
o Indstillingen fra udvalget, om at vi ikke udsender regninger via eboks, blev
tiltrådt.
• Aktivitetsudvalg
11. Afstemning om den fremlagte plan for sammenlægning at vort råd med Frejlev
menighedsråd.
• Et enigt menighedsråd godtog den fremlagte plan om sammenlægning af
menighedsrådene.
12. Eventuelt
• Næste møde 6. marts kl. 17.00 i Frejlev.
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Hanna Kristensen

