Varde d. 18. januar 2012.

Referat fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 18. januar
2012.
Mødedeltagere: Hans Ole, Bjarne, Thomas, Anna, Betsy; Marianne og Jonna
Afbud: Margit Pedersen og Niels Ove.
Bjarne er indtrådt som stedfortræder for Margit p.g.a. sygdom.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Nyt pkt. 4 Præstegårdsbyggeriet. Fremover ønskes dette som fast punkt på
dagsordenen, indtil byggeriet står færdigt.
2. Økonomi.
Nye momsregler kræver ændrede procedurer.
Graverne snakker sammen om, hvordan de vil forholde sig mht. opmåling på
kirkegården for at finde frem til den rigtige momsafregningsprocent.
Graverhusprocentfordelingen følger graver/kirketjener-lønprocenten.
Underskrivning af ”Regnskabsinstruks” – foretaget på mødet.
3. Nyt fra udvalg:
3.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Orientering v. Thomas.
3.2 Præstegårdsudvalg –
Se referat fra 10. jan. 2012)
3.3 Mødeudvalg.
Vera Bruun indgår i mødeudvalget for Næsbjerg mr.
Udvalget er nu: Karin, Jan, Betsy og Vera.
Betsy sender referat fra deres møde.
3.4 Minikonfirmandudvalg.
Ændring i mødetidspunkterne. De ændrede datoer er sendt pr. mail.
3.5 Hjemmeside.
Intet til referat. Bjarne modtager gerne ”indlæg”.
4. Præstegårdsbyggeriet.
Drøftelse af præstegårdsbyggeriet.
Næsbjerg menighedsråd fastholder den tidligere af begge råd godkendte
beslutning om, at konfirmandstuedelen med tilhørende lokaler under 95 m2.
Lokalerne er derfor juridisk og i praksis under præstens råderet. Se cirkulære
om tjenestebolig for folkekirkens præster §.23 stk. 2 + 3.
5. Afholdte arrangementer.
5.1 Familiegudstjeneste m. krybbespil søn. den 28. nov.
Virkelig godt.
5.2 Anden søndag i advent med Vokalibitum.
Godt.
5.3 Tredje søndag i advent med Øse sangkor og arrangement i konfirmandstue.
Ingen deltagere fra Næsbjerg.

5.4 Nytårsaftensdags gudstjeneste.
Godt arrangement.
5.5 Højskoledag man. den 16. jan.
Fuld kirke, godt arrangement.
6. Kommende arrangementer:
6.1 Præstegårdsaften den 19. jan., 23. febr. og den 22. marts.
d. 19. januar: ved Dorthe Ørtved (Næsbjerg ansvarlig).
d. 23. februar: ved Tine Lindhardt (Øse).
d. 22. marts: Ved Lise Hindsholm og Georg Græsholt (fælles oprydning).
6.2 Fællesmøde med Øse tors. den 26. jan. kl. 19 i konfirmandstuen
Dagsorden følger.
6.3 Præsteformandsmøde tirs. den 24. jan. Kl. 19 i Årre.
Samtidig møde om friluftsgudstjenesten.
6.4 Skærtorsdagsgudstjeneste.
Skiftevis kl. 16 og kl. 19.
7. Høringssvar til betænkning 1527 vedr. provstestillingen og provstiets
funktion.
Høringssvaret er ikke udfærdiget.
7 Evt.
- Kirkebladet: Gudstjenestelisten bør være på bagsiden, siger Bjarne.
Det skulle være en engangsforeteelse, skete pga. pladsmangel, oplyser
kirkebladsudvalget.
- Hans Ole sørges for Betsys og Bjarnes adgang til post på ITskrivebordet.
- BJVIND@STEENSBECKFOTO.dk Betsys nye mailadresse. Brug ikke
den gamle længere.
- Delegeret til Landsforeningens årsmøde d. 1. – 3. juni.
Orientering v. Hans Ole.
- Tilmelding til menighedsrådsforeningens kursusdag senest d. 23.
januar.
Referat d. 19. januar 2012.
Jonna Bjerg – punkt 1 – 4.
Marianne Lesner – punkt 5 – 8.

