Varde d. 23. maj 2012.05.23

Referat fra MR-møde d. 23. maj 2012.
Mødedeltagere: Bjarne, Marianne, Niels Ove, Hans Ole, Thomas, Anna og Jonna.
Afbud: Margit og Betsy
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse pkt. 8.3 Valgkursus.
Ellers godkendt.
2. Kvartalsrapport jan – marts 2012.
Gennemgang v. kasserer. Godkendt.
3. Budget 2013.
Budgetforslag 2012. godkendes.
Honorar for kasserer, formand, kontaktperson og kirkeværge forbliver som budget 2012.
4. Bøger til våbenhuset?
”Hvad skal jeg med Jesus” kommer ikke til at ligge i våbenhuset.
5. Lån af kirken til støtte for HATS?
Menighedsrådet siger nej til dette udlån.
6. Pandorakor-arrangement i Næsbjerg kirke til sept. (AMBA)
Prisen skal lige tjekkes.
Vi vil gerne sige ja-tak til denne henvendelse i forbindelse med høstgudstjeneste d. 16. sept.
kl. 11.
Hans Ole giver besked til AMBA.
7. Afholdte arrangementer
7.1 Provstesyn d. 9. maj.
Intet referat fra provstiet endnu.
Inventarliste til provstiet. Jonna afleverer den.
7.2 Konfirmation d. 13. maj
God dag. Forældrene havde ønsket konfirmanderne delt på 2 hold.
7.3 Gospel koncerter.
- Den kommunale med dagplejerne var god.
- Horne gospel-kor: Menighedsrådet gjorde arbejdet ok, men koret meldte desværre
aldrig tilbage.
8. Kommende arrangementer.
8.1 Kirkens fødselsdag torsdag d. 24. maj
Ok, alt er på plads.
8.2 Studietur d. 15. juni.
Programmet er udsendt. Husk tilmelding.
Fredag d. 15. juni lukkes kirken :
- Ved begravelser kl. 11 og bisættelse kl. 13.
8.3 Valgkursus: Kursustilbud uddelt på mødet.
9. Nyt fra udvalg:
9.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Hans Lund har været syg, og dette er årsag til, at vi ikke har hørt noget ang. klokken.
Thomas er lovet, at vi hører noget lige efter pinse.

9.2 Præstegårdsbyggeri.
Drøftelse.
Næsbjerg menighedsråd indstiller til provstiet:
- Konfirmandstue nybygges i Næsbjerg
- Præsteboligen bygges i Næsbjerg, Nordenskov eller Øse.
- Kontor/den tjenestelige del er til forhandling m.h.t. placering.

Denne indstilling sendes Næsbjerg menighedsråd til provstiet.
Hans Ole orienterer Øse menighedsrådet om indstillingen.
Hurtigt overslag på konfirmandstuebyggeri: ca. 100 – 120 m2 á ca. 15.000 kr. pr. m2.
9.3 Mødeudvalg:
Vi afventer referat fra Betsy.
9.4 Kirkebladsudvalg:
Deadline for indlæg til næste blad: 22. juni.
Gerne indlæg om menighedsrådsarbejde (Jonna og Bjarne).
10. Støtte til DKM-projekt 2013. ”Debat der batter…” –
Udsat.
11. Evt.
Intet til referat.
Ref. d. 23. maj 2012.
Jonna Bjerg/ Margit Pedersen

