Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 23. aug. 2012.08.24
Mødedeltagere: Marianne, Thomas, Niels Ove, Anna, Margit, Bjarne, Hans Ole, Jonna.
Afbud: Betsy.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af pkt. 5.5 Bankkonto sletning?
2. Afholdte arrangementer.
Intet til referat.
3. Nyt fra udvalg:
3.1 Valgbestyrelsen.
(orienteringsmødet og evt. efterfølgende opstillingsmøde).
Gennemgang af forløbet for opstillingsmødet og fordeling af
arbejdsopgaver. Husk, at Betsy skal spørges, om det er ok, at hun får en
opgave. Se ansvarsfordeling på bilag.
Drøftelse af fælles opstillingsmøde. Gennemgang af forretningsorden for
det fælles opstillingsmøde d. 12. sept. 2012.
Forslag til dirigent drøftet. Jonna tager kontakt til de foreslåede.
3.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Klokkesagen.
Der er flertal for anskaffelse af en ny klokke med automatisk ringning.
Den gamle klokke sættes i depot.
Ønske om, at kirkeuret snart bliver funktionsdygtig.
Jens Sottrup-Jensen, stiftets bygningskyndige spørges om råd og
vejledning.
3.3 Mødeudvalg.
Der planlægges med følgende møder:
- 2. nov. Niels Kr. Nørregård
- 17. januar Anna og Preben
- 21. febr.
- 21. marts.
3.4 Kontaktperson.
Ikke noget til referat.
3.5 Kirkebladsudvalg.
-Gerne info om præstegårdsbyggeriet, men vi afventer
forhåndsgodkendelse hos provstiet.
- Stilleaftener fjernes fra hjemmesiden.
4. Præstegårdsbyggeri.
Forventning om, at forløbet nu ”bare” kører.
Fremadrettet er det foreslået, at det er præstegårdsudvalget, der
fungerer som byggeudvalg.
MR-medlemmerne orienteres pr. mail.

-

Mariannes forslag om konfirmandundervisning på Solhøj, ses som en
god løsning.
Finn tager kontakt til Solhøj, også gerne på Næsbjergs vegne.
5. Økonomi
5.1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012.
Gennemgang ved kasserer.
5.2 Revisionsprotokollat for årsregnskab 2011.
Punkter i protokollatet gennemgået og forklaret af kasserer Anna
Kristensen.
5.3 Offentligt budgetsamrådsmøde Varde Provsti tors. d. 6. sept. kl. 19 i
Tistrup Hallen.
5.3.1 Beslutning om hvorvidt Næsbjerg menighedsråd i henhold til
samarbejdsaftale om udarbejdelse af udviklingsplaner, plejeplaner og
kostprisberegninger for kirkegårdene ønsker, at der afsættes yderligere
midler til samarbejdet.
Provstiudvalget foreslår, at der afsættes yderligere 1 mill. kr. af det
samlede ligningsbeløb.
Næsbjerg menighedsråd ønsker ikke, at der afsættes yderligere 1 mill.
Til samarbejdsaftalen om udarbejdelser af udviklingsplaner, plejeplaner
og kostberegninger.
5.4 Udarbejdelse af svar på spørgeskemaet fra Det Fælles
Regnskabskontor.
Svar på spørgeskema blev udarbejdet.
5.5 Konto/graver – slettes ikke, men nedsættes til det minimale, da den
sjældent bruges.
6. Kommende arrangementer:
6.1 Friluftsgudstjeneste søndag den 26. aug. kl. 14 i Tambours Have.
Alt er OK.
6.2 Høstgudstjenesten søndag den 16. sept. kl. 11 fælles med Øse.
Niels Over kontakter Birgitte angående pyntning.
6.3 Dåbsjubilæumsgudstjeneste søndag den 7. okt. kl. 14.
OK.
6.4 BUSK familiegudstjenste søndag den 28. okt. kl. 16.
Ok.
7. Konsulentrunden 25. og 26. sept. 2012.
Næsbjerg tager imod besøg fra konsulenterne angående klokkesagen.
Hvad skal vi gøre ved den gamle klokke? Hans Ole ansvarlig.
8. Stillingtagen til rabataftaler fra TDC vedr. telefoni og bredbånd.
Udsættes til næste møde.
9. Evt.
Orientering om: Invitationer til inspirationsdag og temadage
Ref. d. 24. august 2012.
Margit og Jonna

