Varde d. 15. september 2011.
Referat fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 15. sept. 2011
Mødedeltagere:
Afbud: Marianne Lesner og Niels Ove.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelser af punkter.
2. Årsregnskabet.
Protokollat om regnskabet – uddelt på mødet.
Opmærksomheden henledes på protokollatets pkt. 4 omkring kontering af klokken og pkt. 5
fejl i årsregnskabet.
Menighedsrådet godkender revisionsprotokollatet.
3. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet.
Se pkt. 3.
4. Nyt fra udvalg:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg:
- Menighedsrådet beslutter sig for den lille klokke – CIS.
Thomas kontakter Hans Lund, og der arbejdes videre. Lokale håndværkere prioriteres.
- Thomas har haft kontakt med Sydenergi, og problemet omkr. Varmen er ikke sådan
lige til at rette, det kræver nyt anlæg.
4.2 Præstegårdsudvalg:
Arbejdet med byggeriet er sat på stand by.
4.3 Hjemmesiden:
Bjarne sætter gang i hjemmeside-arbejdet igen.
4.4 Minikonfirmandundervisningen:
Orientering om kursus, som Anna og Marianne har været på.
3-dages kursus igen i januar, hvor Anna gerne vil deltage.
Drøftelse af løn til Anna.
Problematikken drøftes på fællesmøde i gl. Helle kommune.
Forslag til ens lønpolitik for ”løse” ansatte, f. eks babysalmesang.
Margit, Anna og Jonna arbejder videre for at få udarbejdet ansættelsespapir.
Provstiet kunne med fordel udarbejdet ensartede retningslinjer for div. ansættelser.
4.5 Kontaktperson:
Intet til referat. Margit deltog pga. sygdom ikke i mødet.
4.6 Mødeudvalg:
Ref. sendt til medlemmerne.
Marianne og Anna stopper i mødeudvalget.
Fremtidig mødeudvalg er: Jan, Betsy og Karin.
Næsbjerg bør overveje at få en person mere i udvalget.
5. Afholdte arrangementer:
3.1 Friluftsgudstjeneste søn. d. 28. aug. i Tambours Have:
Godt arrangement. God tradition.
3.2 Dåbsjubilæums- og familiegudstjeneste søn. d. 4. sept.
Ok.
3.3 Høstgudstjeneste, kirkefrokost og efterårsmøde.
Andre arrangementer i denne weekend, Karsgårdedag og ”Byfest”.
Tidspunkt og form for høstgudstjenesten og efterårsmøde bør drøftes.

6. Kommende arrangementer.
4.1 Familiegudstjeneste søn. d. 30. okt.. kl. 16 med Crux Band.
Der er styr på denne gudstjeneste.
4.2 Gudstjeneste og menighedsmøde søn. d. 13.nov. kl. 11
Gudstjenesten er der styr på, men Jonna arbejder videre med at finde personer, som vil
fortælle om deres forhold til kirken. Husk vin / chokolade til ”gæsterne”
4.3 Adventsgudstjeneste søn. d. 4. dec.
Hans Ole kontakter Vokalibitum for eventuel deltagelse, og ellers spørges Varde
Sangforening.
7. Hvad gør vi ved de tyndt besøgte gudstjenester i sommermånederne.
Drøftes på fællesmøde i gl. Helle kommune. For Næsbjergs vedkommende føles
problemet ikke så stort.
8. Skal Næsbjerg deltage / vise interesse for forsøg med 2 nye valgformer ved mr. valget i
2012.
Vi beslutter ikke at deltage i det nys valgforsøg.
9. Næsbjergs holdning til udvikling af udviklingsplaner, plejeplaner og kostberegninger for
kirkegården.
- Ang. Kostberegninger. Denne del kommer vi til at tage os af. Vi må nemlig kun
opkræve kostprisen for rengøring / vedligehold.
- Ang. Udviklingsplaner og plejeplaner, så mener vi ikke at vi har behov for dette. Vi
har tidligere kigget på dette, så det står bestemt ikke øverst på vores ønskeliste.
Vi ønsker i stedet eventuelle midler frigivet til andre mere relevante arbejder.
Det er ønskeligt, at provsten og provstiet er tidligere ude med slige projekter. Der bør
være mulighed for drøftelse i de enkelte menighedsråd forud for sådanne
beslutninger.
10. Kommende menighedsrådsmødes placering.
Det var hyggeligt at være hos Hans Ole til møde, så vi besluttede, at vi tager en runde, hvor
vi holder menighedsrådsmøderne privat.
Hans Ole kontakter Næsbjerghus.
Næste møde holdes hos Thomas. Bemærk ændres starttidspunkt = 16.30.
11. Evt.
- Invitation til uformel reception hos RAMS.
- Invitation til Stift og Landemode i Ribe Stift. Deltager ægtefælles betaler
menighedsrådet.

Ref. d. 16. sept. 2011.
Jonna Bjerg./Margit Pedersen

