Varde d. 28. nov. 2012.

Ref. fra Menighedsrådsmøde i Næsbjerg d. 28. nov. 2012.
Mødedeltagere: Hans Ole, Anna, Marianne, Niels Ove, Margit, Thomas og Jonna.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af flg. Punkter:
- 2.2 Julefrokost.
- 4.10 Nyt fra kontaktperson.
- 4.11 Hjemmesiden.
- 5. Julekollekt.
- 6. Evt.
2. Afholdte arrangementer:
2.1. Seniordag d. 2. nov.
En rigtig god dag, et godt arrangement.
2.2. RAMS-arrangement i Næsbjerg kirke og Ribe Domkirke.
Meget fint og relevant tema: Dejlig er Jorden.
Gode undervisningsmaterialer. Søde og rare elever deltog i begge kirker.
2.3 Julefrokost.
God, sjov og hyggelig aften.
3. Økonomi:
Gennemgang v. kasserer Anna.
Kvartalsrapporten – godkendt.
P.t. er det svært at udtale sig om, hvordan balancen ser ud til 31. dec.
4. Nyt fra udvalg:
4.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Orientering v. Thomas.
- Status for kirkeklokken. Vi afventer udtalelse fra Niels Wium.
- Belægning på stierne (handicapvenlig) på kirkegården er udsat.
4.2 Præstegårdsudvalg.
- Orientering v. Hans Ole.
4.3 Byggeudvalg.
- Orientering v. Hans Ole.
- Opsummering ang. byggeri er gemt på et USB-stik, som Bjarne har fået.
4.4 Mødeudvalg.
- Der er planlagt 3 arrangementer, som er omtalt i kirkebladet.
4.5 Kirkebladsudvalg.
- Deadline for næste blad er 17. januar 2012.
- Ideer til indhold i kommende blad modtages.
4.6 Familiegudstjenesteudvalg og minikonfirmandudvalg.
- Der er samarbejde med Øse menighedsråd ang. familiegudstjenesterne.

- Minikonfirmandundervisningen er planlagt i foråret 2013.
- Husk at ansætte Anna til arbejdet.
4.7 RAMS.
- Orientering v. Jonna.
- Menighedsrådet har haft en kontaktperson på skolen, og det har været godt
for menighedsrådet.
4.8 Gaveudvalg.
- Orientering v. Jonna. Det er udarbejdet en oversigt over, hvad der gives
gaver til, og gavebeløbet er også aftalt.
4.9 Valgbestyrelsesudvalg.
- Udvalget har afsluttet dette arbejde.
4.10 Nyt fra kontaktperson v. Margit.
- Der har været julefrokost for kirkens ansatte, menighedsrådene og de
frivillige hjælpere. En god og hyggelig aften.
- Margit har lavet en skriftlig beskrivelse af kontaktpersonens arbejde. Dette
papir gives til den nye kontaktperson.
4.11. Hjemmesiden.
- Orientering v. Bjarne.
- Husk altid at give Bjarne besked om, hvad der skal lægges på hjemmesiden.
5. Julekollekt.
De indsamlede pengebeløb gives til Kirkens Korshær.
6. Evt.
- Orientering v. Hans Ole ang. IT-skrivebord – DAP.
Menighedsrådets hjemmeside.
www.menighedsrådet.dk – Den digitale arbejdsplads.
Log in med eget nem-id.
- Kursustilbud – orientering v. Hans Ole ang. Distriktsforeningens kurser.
- TAK til de afgående menighedsrådsmedlemmer for arbejdsindsatsen
gennem årerne.
Ref. d. 28. november 2012.
Jonna Bjerg

