Varde d. 25. oktober 2012.

Referat fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 25. oktober 2012.
Mødedeltagere: Niles Ove, Thomas, Hans Ole, Anna, Margit, Bjarne, Marianne og Jonna.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse af pkt. 3.2 Prohiberet konto.
2. Afholdte arrangementer.
2.1 Høstgudstjenesten søn. d. 16. sept. i Næsbjerg.
Marianne tager kontakt til Rie, da vi ønsker deltagelse v. Pandora.
2.2 Dåbsjubilæumsgudstjeneste søn. d. 7. okt. i Næsbjerg.
Rigtig godt. ”Alle mand af hus”.
3. Økonomi – vedtagelse af budget 2013 mm. – jvf.mail.
3.1 Budget 2013.
Gennemgået og godkendt i Næsbjerg mr.
3.2. Prohiberet konto.
Orientering. Der indsættes 400.000 kr. på en sådan konto.
3.3 Kvartalsrapporten – tages op på næste møde.
3.4 Nyhedsbrev fra Fælles regnskabskontor om ny ansat.
4. Nyt fra udvalg:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg – se bilag.
Orientering om konsulentrunden. Der forventes nyt udspil fra Hans Lund. Intet
påbegyndes, inden der ligger en godkendelse fra provstiet.
4.2 Mødeudvalg.
Ingen repræsentanter fra udvalget deltog på mødet. Der er nok styr på opgaverne.
4.3 Gudstjenesteudvalg.
Busk-gudstjeneste d. 28. okt. Alle aftaler er på plads.
4.4 Kirkebladsudvalg.
Intet til referat.
5.Præstegårdsbyggeri samt tjenstligt kontor.
a. Præstegårdsbyggeri:
Drøftelse. Garagegavlen og huset gavl mød øst skal være i én linje.
Gårdspladsen skal have en størrelse, så huset og garagen proportionalt passer til
hinanden.
b. Tjenstlig kontor.
De m2, som skal anvendes til kontor, har Næsbjerg mr også indflydelse på, og vores
indstilling er, at gældende regler skal overholdes.
c. Konformandstuebyggeri. P.t. er der ikke bevilget penge til noget, men der er et
løfte om
penge efter godkendelse af projektet. I Næsbjerg arbejdes der videre i den tro og den
forventning, at der, når pengene bevilges, afsættes midler til en konfirmandstue i
Næsbjerg.
6. Det videre forløb vedr. Grønne og Jessen – bilag 3.
Næsbjerg mr fastholder beslutningen om beløbet på 50.000 kr., og vi ønsker fortsat
dokumentation.
Vi foreslår at Hans Ole + én fra Øse kontakter advokat Humle Pugh.
7. Menighedsrådsvalg 2012 – se bilag 4. – Formalia i.f.m. valget er på plads.
7.1 Det sidste for det nuværende menighedsråd holdes:

Onsdag d. 28. nov. kl. 18.00 i Næsbjerghus.
7.2 Hvordan skal konstitueringsmødet forløbe (farvel og goddag)? –
Bjarne tager sig af dette.
8. Kommende arrangementer:
8.1 BUSK søndag den 28. okt. kl. 16 i Næsbjerg Kirke – ok.
8.2 Seniordag den 2. nov. kl. 9.30. – ok
8.3 Alle helgen den 4. nov. kl. 9.30 i Næsbjerg Kirke – ok + kirkekaffe.
8.4 Julefrokost den 23. nov. Det er de nuværende råd + ”hjælpere”, der inviteres.
8.5 RAMS projekt: Næsbjerg kirke d. 6. nov. kl. 8.45 + Ribe Domkirke d. 15. nov.
8.6 Første søndag i advent - krybbespil kl. 11.00 i Næsbjerg Kirke – ok.
Niels Ove køber æbler til børnene.
8.7 Anden søndag i advent – Vokalibitum i Næsbjerg Kirke kl. 10.00 – ok + kirkekaffe.
8.8 Tredje søndag i advent – Øse sangkor i Øse kl. 19.30 – ok.
8.9 Diverse juleafslutninger: Husk at reklamerefor disse gudstjenester.
8.10 Nytårsaftens gudstjeneste – Det gamle råd arrangerer, ansv. Thomas og Hans Ole.
8.11 Foredrag med Jacob Holt tirs. den 15. jan kl. 19 på Agerbæk Skole.- ok.
8.12 Sogneindsamling søn. den 10. marts 2013 (Gudstjeneste i Næsbjerg Kirke ved Michael
Bergerud). Bjarne laver aftale med Hanne Skals.
9. Fælles foreningsmøde i Næsbjerg d. 29. okt. kl. 19 på Næsbjerg Skole (Midt I) – bilag 6.
Bjarne deltager.
10. Evt.
- Abonnementer til Kristelig Dagblad til mr. medlemmer opsiges. Hans Ole ansvarlig.

Ref. d. 25. okt. 2012.
Jonna Bjerg./ Margit Pedersen

