Sønderholm 07-03-2019

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 17.00- 18.20
i Frejlev Kirkecenter

Til stede: Per Ulrik, Egon Hostrup, Betina Lassen, Annee Bonde, Povl Thomsen, Sussie Foged,
Hanna Kristensen. Peter Stoffersen deltog fra punkt 3
Jørn Skøtt Andersen deltog i Frejlevs møde.
1. Mulighed for røddernes input – Hvem vil?
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagorden godkendt
• Referat af sidste møde underskrevet
3. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
o Povl hjælper til med spaghettigudstjenesten.
• Mødedatoer etc.
o Afbud fra Sussie til 4. april.
• Orgeludvidelse, svar fra provstiet
o På grund af beløbets størrelse, skal vi lave et udbud på opgaven.
• Orientering om kontakt til arkitekt vedr. Maskinhus
o Per prøver at få kontakt til arkitekten igen.
• Aftale vedr. sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
o Per og Kirsten står for sogneindsamlingen. Hanna hjælper til med indkøb mm.
Alle, der kan, møder op.
• Ansøgning fra organist om køb af projektør
o Ansøgningen er bevilget.
• Initiativ vedr. ændret administration af byggeopgaver – bilag
o Vi støtter initiativet.
4. Nyt fra præsterne
• Nødhjælpskaravanen kommer på besøg i morgen.
• Sussie starter diakoniprojekt med konfirmanderne. Projektet afsluttes til påsken.
• 28. marts skal konfirmanderne ind og høre Fangekoret – også som en del af
diakoniprojektet.
• Børnehaverne i Frejlev har taget initiativ til samarbejde til påske med Frejlev Kirke, og
vi vil gerne prøve at tage Sønderholm med i initiativet.
• Ansøgning fra Kirken på Festival på 1000 kr. bevilget. Povl sørger for overførslen.
5. Nyt fra kassereren
• Regnskab 2018
o Sønderholm Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23887517, Regnskab 2018,
Afleveret d. 05-03-2019 12:54. Regnskabet blev gennemgået og godkendt
med de bemærkninger, der kan læses på side C-1.
o Vi skal have set på tidsplanen i forhold til at lægge de nye budgetter.

6. Nyt fra kirkeværgen
7. Nyt fra- og om – kontaktpersonen
• Ansøgning fra Christine Bjerre om deltagelse i det årlige landskursus for kirke- og
kulturmedarbejdere. Ansøgning bevilget.
• Ulla er startet op igen efter vinteren.
• Medarbejdermøde onsdag 13. marts kl. 17.
• Egon tager til Mexico sidst i maj-september.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget. Orientering om status vedr. præsteboligen.
o Der mangler stadig gulvslibning og lakering, og der findes nogle dage, hvori
arbejdet kan udføres.
o Rågesæsonen er startet op igen, problemet videregives til provstiet.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdudvikling. Kort evaluering af præsentation og aftale
om meget snarligt ekstraordinært møde med kun Hanne Lynges forslag på
dagsordenen.
o Forslaget blev meget positivt modtaget. Vi arbejder med det på
ekstraordinært kirkegårdsudviklingsmøde torsdag d. 14. marts kl. 19.
• Aktivitetsudvalg
10. Eventuelt
Referent
Hanna Kristensen

