Varde d. 17. juni 2011.

Referat fra Menighedsrådsmøde d. 16. juni 2011.
Mødedeltagere: Bjarne, Thomas, Niels Ove, Anna, Hans Ole, Marianne og Margit.
Afbud: Jonna
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Tilføjelse af punkt 7, nyt punkt 8.
2. Nyt fra udvalg:
2.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Thomas berettede om klokkesagens nuværende status. Hans Lund arbejder videre med
sagen. Den gamle klokke bliver i tårnet, ny klokke med automatik etableres også i tårnet
og bjælkelaget understøttes (Hans Lund).
Niels Ove indkøber ny traktor 15.000,- kr.
Synsarbejdet er udført og afsluttet.
2.2 Byggeudvalg. Bilag.
Grønne og Jessen droppes som arkitektfirma.
Byggeudvalget får mandat til at tage kontakt til JM-byg for nyt projekt.
Forinden spørges stiftet for juridisk gyldighed af fremgangsmåden.
2.3 Kontaktperson.
Berettede om MUS-samtaler, medarbejdermøde og APV.
2.3 Minikonfirmandudvalget.
Møde d. 22. juni – evaluering samt det videre forløb.
3. Afholdte arrangementer:
3.1 Minikonfirmand var et rigtig godt forløb.
3.2 Kirkens fødselsdag var en god oplevelse.
4. Kommende arrangementer:
4.1 Menighedsmøde. Tema: Der er stemning for temaet. ”Mig og min kirke”.
5. Gravstedsforlængelse til 2075.
Punktet blev drøftet. Vi indstiller til provstiet at aftalen godkendes.
6. Næsbjergs deltagelse i fælles lønpolitik i Varde Provsti.
Vi er positive over for, at der arbejdes videre med de 3 indsatsområder:
- Ensartede vikartakster
- Forberedelse af lønforhandlingerne – efteråret 2011.
- Udnyttelse af mulighederne i overenskomsterne for planlægning, samarbejde og
begravelser.
7. Ny konto for overskydende kassebeholdning ud over 750.000 kr.
Vi må kun have 750.000 kr. i én bank, siger ministeriet.
Ved sammenlægning her i maj af de lokale Andelskasser til én ny, større bank, har vi mistet
vores ”ekstra” konto. Anna sørger for at oprette en ny, ekstra konto og spørger
provstikontoret om, hvilken bankforbindelse de har.
8. Evt. Intet til referat.

Ref. d. 16. juni på mødet: Margit og Marianne.
Referatet her er skrevet af Jonna./ Margit

