Referart af menighedsrådsmøde i Næsbjerg den 12-3-2013
Mødedeltagere: Bente, Marianne, Ruth, Bjarne, Per, Niels Ove og Else
Marie
Afbud: Gurli og Vera.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af 2.4 Vedtægter for kasserer
og regnskabsfører
2.Økonomi:
2.1: Godkendelse af regnskab for 2012 samt regnskabsrapport pr.31.12.2012.
Bente og Bjarne gennemgik kvartalsrapporten og årsregnskab 2012, som blev
godkendt med de ændringer, der kommer som følge af momsberegningen..
2.2: Forberedelse af budget 2014 forud for det forberedende budgetsamråd den
3.april 2013.03.16
2.3 Anmodning fra Danske Sømænds-og Udlandskirker om betaling af kontingent.
Pengene er sat af til formålet.
2.4:Godkendelse af vedtægter for kasserer og regnskabsfører:
Dette blev godkendt for kassereren og underskrevet af kasserer og formand.
Vedtægt for regnskabsfører blev gennemgået og passager tilføjet, og skal sendes til
underskrift hos regnskabsføreren.
3.Gudstjenester:Vi talte om forskellige former for gudstjenester; Marianne
debatterer dette med Øse Menighedsråd den 13-3-2013,og punktet tages op igen
her i rådet.
4.Kirkebladet: Hvis vi har gode ideer til kommende indlæg til kirkebladet, skal vi
bare give det videre til bladudvalget.
5. Kontaktperson: Tilbud om hjælp til APV og den årlige arbejdsmiljøundersøgelse.
Der var orientering herom.

6. Nyt fra udvalg:
6.1: Kirke-og kirkegårdsudvalg.
Pærer med lang glødetråd-40 W bliver købt til kirkeskibet.
Per og Bjarne orienterede om, hvor langt man er i kirkeklokkesagen.
6.2: Præstegårdsudvalg:
Projektet er godkendt af provstiet, men tilrettes.
6.3. Mødeudvalget. Ikke noget
6.4: Minikonfirmandudvalget:
Der har været minikonfirmandindvielse d.d..
6.5. Hjemmesiden:
Bjarne efterspørger, om der er nogle, der kunne tænke sig at overtage dele af
opgaven eller har gode ideer til hjemmesiden.
7. Afholdte arrangementer:
- Der har været afholdt medarbejder møde, som tages op som punkt på næste
menighedsrådsmøde.
- Rikke Staun holdt foredrag i præstegården om sit ophold i Afrika.
- Jacob Holdt var i Agerbæk Skole med sit foredrag ”om at sige JA ”.
8. Kommende arrangementer: Orientering herom.
9.Evenetuelt:
Ruth efterspørger en adresseliste på menighedsrådsmedlemmerne i Øse.
Bjarne sender den til os.
Bente spurgte om, vi kan få en kalender. Hun bestiller kalender til dem, der måtte
ønske at få en sådan.
Referent: Else Marie Jørgensen.

