Sønderholm 11-10-2019

Referat af møde i Sønderholm Menighedsråd
torsdag den 10. oktober 2019 kl. 17.00- 18.45
i Sønderholm Sognegård
Til stede: Per Ulrik, Peter Stoffersen, Betina Lassen, Annee Bonde, Egon Hostrup, Hanna
Kristensen, Lotte Lyngby indtil punkt 4, Jørn Skøtt Andersen fra punkt 4, Povl Thomsen
fra punkt 4
1. Mulighed for røddernes input
• Annee fortalte om deltagelsen i kirkegårdsseminaret.
2. Godkendelse af dagsorden
• Dagsorden godkendt og referat af sidste møde blev underskrevet.
3. Nyt fra formanden
• Kaffeliste
o Per laver ny kaffeliste, der dækker fra december og fremad.
• Mødedatoer etc.
o Næste møde 21. november – konstituerende møde, send mail til Per inden
med ønsker om deltagelse i udvalg.
o Møde i ansættelsesudvalg evt. 21. oktober kl. 19. Deltagere mener vi er: Egon
og Helle, Hanna, Betina og Lis.
• Orientering om maskinhus
o Tegninger er indsendt til rette myndigheder. Der er afsat penge til byggeriet i
provstibudgettet. Nu afventer vi byggetilladelse.
• Der foreligger godkendt ansættelse af Jørn Skøtt Andersen som kirkebogsførende
sognepræst i Sønderholm-Frejlev pastorat.
• Ansøgning fra Aalborg Provstiers Menighedspleje tages op på næste fællesmøde.
4. Nyt fra præsterne
• Gudstjenesteplaner
o Godkendt
5. Nyt fra kassereren
• Forhold omkring sammenlægning af kirkekasser
o Frejlevs kontoplan bliver den fremtidige kontoplan, da den er mere detaljeret
end den, vi plejer at bruge.
• Anlægsrammen for Sønderholm er tillagt 557.000 kr.
• Godkendelse af endeligt budget
o Endeligt budget er godkendt.
6. Nyt fra kirkeværgen
• Lydsending mellem kirke og sognegård fungerer godt nu.
• Der er opsat skilte med forbud mod at gå på digerne. De skader, vi har haft på
digerne, er nu repareret.

7. Nyt fra kontaktpersonen
• Der afholdes evaluerende møde i geoflex-udvalget.
• Praktikantens forløb på kirkegården er forlænget til 19. januar.
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Spørgsmål om fusionering af virksomhedskultur nu, hvor rådene bliver slået
sammen. Der fremkom idéer om f.eks. temadag, ture ud af huset mv.
9. Nyt fra udvalgene
• Præstegårdsudvalget
o Der har været afholdt møde i præstegårdsudvalget, og arbejdet med
istandsættelse igangsættes.
• Kirkegårdsudvalg – kirkegårdsudvikling mm.
o Vi har fået oversigtsplanen i stor udgave fra Hanne Lynge. Den bliver
lamineret og sat op, når vi får opsat ny montre på sognegårdsgavlen.
o Vi får 6-7 nedlæggelser af gravsteder i år.
o Peter og Annee er inviteret til Nibe for at holde oplæg om processen med
udviklingsplanen.
• Aktivitetsudvalg
o Der afholdes møde 5. november.
10. Eventuelt og næste møde
• Vi afholder eget møde kl. 16 før konstituerende møde 21. november kl. 17.
• Indsættelse af Jørn som ny sognepræst forventes 8. december. Indsættelse sker af
provsten og skal foregå i begge kirker.
• Annee foreslår, vi får oprettet sikker mail på vores hjemmeside. Hanna undersøger
hvordan det kan lade sig gøre.
11. Lukket møde vedr. præstevalg. Kun for valgte medlemmer.
Referent
Hanna Kristensen

