Referat af MR-møde torsdag 13. august kl. 18- 21 for
Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Til stede: Per Ulrik, Povl Thomsen, Egon Hostrup, Betina Lassen, Hanna Kristensen, Annee Bonde, Jørn
Skøtt Andersen, Lotte Lyngby, Poul Østergaard Mortensen, Helle Bang, Jens Pedersen, Jørn Mortensen,
Ruth Christensen, Lis Sennenvald, Rikke Sommer Eriksen
Afbud: Peter Stoffersen
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagorden godkendt
2. Nyt fra formanden
•

•

•
•

•
•

”Overskydende” likviditet skal overføres til provstiet
o Der er forslag om Instruks om, at max 10 % af ligningsbeløbet, må beholdes. I vores tilfælde
ca. 500.000 kr.
Indsættelsesgudstjeneste/reception Lotte
o Ønskes afholdt så snart Covid19-reglerne tillader det. Evt. med en alternativ form for
reception for at festligholde Lottes ansættelse. Poul ØM er tovholder.
Regnskabsinstruks kassereren (se DAP en)
o Instruksen godkendt, underskrives af formand og kasserer.
Hovedpunkter i indlæg på orienteringsmødet
o Poul ØM orienterer om det, der er sket siden sidst omkring præster, medarbejdere, udvalg
mm.
Mødedatoer
o 16.september i Sønderholm, 22. oktober i Frejlev, 19. november i Sønderholm
Ansøgning om udskiftning af arbejdscomputer – vedhæftet
o Godkendt

3. Nyt fra kontaktpersonen
• Alle medarbejdere samt Per Ulrik skal udfylde kørselsbemyndigelsesskema.
• Christine afventer, om der bliver plads til hende på enkeltmandsfag i diakoni.
• 1.oktober kl. 17.30 afholdes der medarbejdermøde. I forbindelse med det møde, bliver der
også afholdt orientering om scanning af dokumenter – se under punkt 5.
• Arbejdsprøvning af person på kirkegården i Frejlev er gået fint.
• Alle medarbejdere er glade for deres arbejde, føler sig set og anerkendt.

•
•
•

Der er ansat rengøringsfolk, og der er gjort hovedrent i Frejlev
Der er også gjort hovedrent i Sønderholm
Lukket møde

4. Nyt fra kirkeværgerne
• Synsrapporten kommenteres af Per Ulrik
o Per Ulrik laver en opstilling over de ting, han mener, der kræver særlig ekstern
bistand. Synsrapporten gennemgås i kirke- og kirkegårdsudvalget, der laver en
handlingsplan.
• Status på kirkegårdslåger i Frejlev
o Der kommer nye låger i Frejlev midt i oktober!
5. Nyt fra kassereren
• Orienteringsmøde for medarbejderne vedrørende scanning af dokumenter.
o Tages op i forbindelse med afholdelse af medarbejdermødet.
• Godkendelse af kvartalsregnskab for 2. Kvartal 2020. Udsendes inden mødet.
o Godkendt
6. Nyt fra præsterne
• Afvikling af konfirmationerne i august
o Sønderholm delt i to hold, kl. 10.15 og 11.30. Uden fællessang.
o Frejlev delt i 4 hold, kl. 9.15, kl. 10.00, kl. 11.00 og 11.45. Uden fællessang
o Der udsendes ny liste over de, der skal hjælpe ved konfirmationerne. Lis og Per
• Hvordan forholder vi os til Corona-begrænsningerne i den næste tid, både hvad angår ting
i kirken og brug af sognegård og kirkecenter.
o Ingen arrangementer med spisning. Evt. kan man prøve at aftale med Helle og Ella,
om de har en god idé i forhold til høstgudstjenesten.
o Ingen spaghettigudstjenester.
o Minikonfirmander, babysalmesang og juniorkor starter op.
o Lis indkøber 2x 200 masker til beredskabslager i kirkerne.
o Seniorer: Aktiviteter som foredrag om arv og testamente kan afholdes, spis-sammen
aflyses. I det hele taget frarådes aktiviteter, der indebærer sang og spisning. Alle
Covid-forholdsregler skal selvfølgelig overholdes.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
• Det planlagte internat blev aflyst pga. Covid19. Foreslås afholdt 14.-15. januar. Christine
bestiller det med forbehold for, at det kan lade sig gøre under gældende regler.
• Hygiejnestandere mangles, men er stadig i restordre.
• Annee og Ulla er tilmeldt seminar i næste uge samt Foreningen for Kirkegårdskulturs
arrangement.
8. Nyt fra udvalgene
• Valgudvalg – se vedhæftede
o Orienteringsmøde: Egon aftaler med Ella, hvordan kaffen skal foregå. Ruth foreslås
som dirigent. Poul orienterer.
o Præstegårdsudvalg: der skal aftales møde.
9. Kirkecenter/sognegård
• Rengøring
o Der er gjort hovedrent begge steder.
10. Nyt fra Frejlev Samråd
• Blomstereng og velkomstportal er foreslået opstillet på Frejlev Kirkes jord. Vi foreslår, der
laves et projekt, der viser, hvad man har tænkt sig, som så efterfølgende kan sendes til
godkendelse i de kommunale myndigheder.
11. Eventuelt
• Oticon afventes at tage kontakt angående kirkecenterets lydanlæg.
•

Nyt fra rødderne

•

Referatet er godkendt, bekræftes ved senere underskrift.
Referent
Hanna Kristensen

