Varde d. 21. juni 2012.

Referat fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 21. juni. 2012.
Mødedeltagere:
Anna, Marianne, Margit, Betsy, Bjarne, Niels Ove, Hans Ole og Jonna.
Afbud: Thomas
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af pkt. 4.4, 4.5 og pkt. 9.
2. Økonomi:
Alle informationer er sendt pr. mail fra kasserer.
Budgetsamrådsmøde d. 6. sept.
På næste møde kvartalsrapport.
3. Afholdte arrangementer:
3.1 Kirkens fødselsdag
God dag og gentagelse er planlagt.
3.2 Studietur – Godt arrangement.
4. Nyt fra udvalg:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Orientering og drøftelse af klokkesagen.
Vi er enige om:
- Møde med Hans Lund. Opklaring, afklaring og gennemskuelighed af situationen.
- Den bygningskyndige skal deltage i mødet.
- Automatisk ringning snarest muligt.
- Afklaring omkring hvad vi må gøre.
- Afklaring omkring hvad, der kan lade sig gøre.
- Hvad er det, Wium siger, vi må?
- Hvad er det, der siges om tårnets murværk?
- Hans Lund skal ikke arbejde videre med noget, før der er holdt møde.
Hans Ole planlægger møde.
4.1.2 Ref. fra provstesyn.
- Ref. skal indskrives i protokollen. Jonna.
- Borebiller i kapel – arbejdet bestilles nu. Jonna.
- Resten udsættes.
4.2 Mødeudvalg:
Ref. udsendt. Seniordagen: mødetidspunktet er ændret.
Gerne annoncering og omtale i Kirkebladet.
4.3 Intet nyt til referat.
4.4 Kontaktperson:
- Orientering ved Margit.
- Ønsker om kursusdeltagelse skal være skriftlige.
- MU-samtaler med Niels Ove og Ulla i morgen fredag.
- Gerdas tillæg til ansættelsesbrevrevideres og tilpasses fakta.
4.5 Minikonfirmandundervisning:
Udvalget har holdt møde. Ref. udsendes.
5 Præstegårdsbyggeri:
Orientering v. Hans Ole.
Marianne overtager referatfunktionen.
Næsbjergs oplæg til fællesmøde d. 26. juni er, at der laves en beskrivelse af bolig m.h.t.
tilbudsgivning.
Vi lægger op til, at to typehusfirmaer spørges og to lokale håndværkere, om totalentreprise jf.
Jesper Sottrups-Jensens anbefalinger.

Det primære fokus er byggeri af præstebolig.
Konfirmandstuen bygges, når boligen er klar.
Evt. overskud anvendes hertil.
6. Ny konfirmandstue i Næsbjerg.- se pkt. 5.
7. Menighedsrådsvalg 2012.
Beslutning om køreplan for agitation samt orienteringsmøde. Hans Ole er formand for
valgudvalget, men alle i udvalget deles om opgaverne. Menighedsrådene opfordrer provstiet
til en fælles annonce, så udvalget skal sende oplysninger hertil, muligvis sørger
Varde øst selv for det.
8. Kommende arrangementer:
Høstgudstjenesten. Kollekten tilfalder Folkekirkens Nødhjælp.
9. Kirketælling og indberetning om messefald plus gudstjenester med 4 kirkegængere eller
derunder.
- Vi køber en protokol, og menighedsrådet kigger på tallet af kirkegængere totalt 1 gang
årligt – altså samlede antal.
- Niels Ove køber bogen.
10. Evt.
- Skema vedr. kostberegningspriser indsendes af Niels Ove og Jonna til provstiet, med
kopi til menighedsrådet.
- Udskrift af synsprotokol fra provstesyn tilsendt.
Ref. d. 21. juni 2012.
Marianne Lesner og Jonna Bjerg/ Margit Pedersen

Næste menighedsrådsmøde er tirs. den 23. aug. kl. 17 på Næsbjerghus

