Varde d. 11. april 2012.
Referat fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 11. april 2012.
Mødedeltagere: Thomas, Betsy, Hans Ole, Niels Ove, Anna, Margit, Bjarne, Marianne og Jonna.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Økonomi.
Drøftelse af udmelding fra det forberedende budgetsamrådsmøde – Foreløbige rammer.
Gennemgang ve kasserer Anna.
3. Afholdte arrangementer:
3.1 Minikonfirmandundervisning i Næsbjerg.
Hele arrangementet blev afviklet på en dag v. Anna. Marianne desværre var syg. 5
deltagere.
Gerne gentagelse af minikonfirmandundervisning.
Placering på året og dage drøftet. Lørdage er nok ikke så godt. Anna og Marianne finder
en løsning. Varighed pr. gang 1½ - 2 timer.
3.2 Præstegårdsaften – torsdag d. 22. marts.
God aften med mange positive tilbagemeldinger.
3.3 FUK-koncert i Agerbæk søndag d. 18. marts.
Fint arrangement.
4. Nyt fra udvalg:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Orientering ang. klokken v. Thomas.
Vi vil gerne snart have en afklaring omkring klokken.
Udvalget mødes og vi hører nærmere v. næste møde.
Belægning på kirkegården. Vi afventer klokkesagen.
4.2 Præstegårdsbyggeri:
Orientering via mails fra Hans Ole.
Fællesmøde ang. byggeri torsdag d. 12. april.
4.3 Kontaktperson:
- Ansættelsespapirerne er vist ved at være på plads.
Margit og Verner holder møde med én af de ansatte vedr. ansættelsespapiret.
- Medarbejdermøde d. 18. april. Der deltager mindst én person fra menighedsrådet
ud over kontaktpersonen. Bjarne deltager.
4.4 Kirkebladsudvalget
- Deadline til kommende blad d. 11. april.
- Møde i udvalget d. 18. april.

4.5 Hjemmesiden:
Bjarne lægger gerne nyt på hjemmesiden.
5. Kommende arrangementer:
5.1 Provstesyn – onsdag d. 9. maj kl. 10.45.
Alle er velkomne til at deltage.
Thomas Locht er inviteret.
5.2 Kursus i kostberegningspriser på kirkegården.
Møde i Ribe AMU-syd d. 29. maj kl. 17 – 21.30.
Niels Ove, Thomas og Jonna deltager.
Tilmelding senest d. 1. maj.
5.3 Studieturen fredag d. 15. juni.
Udvalget arbejder videre.
6. Uddeling af bøger i Næsbjerg kirke?
Orientering v. Hans Ole.
Beslutning om uddeling ved næste møde.
7. Evt.
- Evt. begravelse lørdag for konfirmationssøndag. Seneste tidspunkt er kl. 11.
- Materialer til babysalmesang. Kort drøftelse.
Beslutning på næste møde.

Ref. d. 11. april 2012.
Jonna Bjerg/Margit Pedersen

