Referart fra menighedsrådsmøde i Næsbjerg den 23-4-2013
Deltagere: Bjarne, Niels Ove, Gurli, Ruth, Per, Bente, Vera, Marianne og Else Marie.

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Økonomi:
2.1. Godkendelse af kvartalsrapport: Den er godkendt.
2.2. Forberedelse af budget 2014. Forslag vedtages næste gang. Bjarne og Bente laver udkast.
2.3. Kursus for medarbejdere:
Der er fra medarbejdernes side ønsker om at komme på kurser; Ruth fremlagde de ønsker om
kurser, der var blevet fremlagt:
- Lund får dækket udgifter til uge 41,hvor han skal på kirkesangerkursus.
- Gerda får dækket udgifter og arbejdsløn/transport til arbejdsrelaterede kurser, hhv. den 28-5
2013 og til efteråret.
- Førstehjælp bevilges ligeledes. Ruth kontakter Øse menighedsråd desangående. Kurset koster
7.400 kr. plus udgifter til forplejning.
2.4. Regnskabsinstruks:
Regnskabsinstruks er grundlaget for regnskabet.
Bente gennemgik regnskabsinstruks fra regnskabskontoret. Underskrifter udfyldt.
3. Konfirmationsforberedelse 2013 – 2014- hvor?
Marianne foreslår, at Næsbjerg kirke benyttes til begge hold konfirmander.
Der var enighed om at vedtage dette.
4. Kontaktperson:
- Vedtægt for kontaktperson: Dette blev gennemgået med den tilføjelse, at Marianne indtil videre
fortsætter med at finde afløsere for organist og kirkesanger på hverdage, kirkesangerne, Rie, laver
selv fordelingen til alle faste gudstjenester og organisten sørger for vikar ved planlagt frihed.
- Niels Ove fremlagde en beskrivelse af sit arbejde i løbet af året.
5. Projekt:” konfirmandstue og graverfaciliteter ”.
Bjarne fremlagde udkast til ovennævnte og går videre med projektet i provstiet i morgen den 244-2013,og han retter samtidig henvendelse til Thomas Locht og Flydtkjær.
6 .Nyt fra udvalg:
6.1 Kirkegård-og kirkegårdsudvalg:
Ansøgning til provstiet om godkendelse af projekt ” automatisk ringning”, se bilag.
Bjarne gennemgik denne, og dette sendes videre til Varde provsti og Ribe Stift.
6.2 Præstegårdsudvalg: Orientering.

6.3. Mødeudvalg: Orientering.
6.4 . Minikonfirmandudvalg: Orientering
6.5. Kirkeblad og hjemmesiden:
” Kirken som arbejdsplads” bliver et tema, der vil blive lavet indlæg om i kommende kirkeblade.
Gurli sender referart fra bladudvalget til menighedsrådet.
7. Afholdte arrangementer:
Barnevognsgudstjeneste: Den var en succes.
Rollespil for konfirmander 11-4 var ligeledes et godt arrangement.
Præstegårdsaften med Frede Dalum forløb også godt.
8. Kommende arrangementer:
Kirken holder fødselsdag for indskolingen den 17-5 2013 kl. 8.45
9. Eventuelt:
- Forslag fra organist om afholdelse af en klassisk koncert i Næsbjerg kirke, ser vi her i rådet ikke
som værende realistisk at opfylde, pga. forventelig manglende tilslutning til et sådant arrangement
for nærværende.
- Marianne rettede forespørgsel på, om man skal tilbyde kirkebil under ny vikarordning til
gudstjeneste i nabosognene. Ordningen forbliver som hidtil.
- Marianne har på vegne af menighedsrådene i Øse og Næsbjerg sogne i brev af 7. februar 2013
ansøgt om tilladelse til at have lillejuleaftens gudstjenester som fast tilbud samt at aflyse
gudstjenesterne 4. søndag i advent eller 2. juledag afhængigt af, hvilken der er tættest på den 23.
december. Biskop Elisabeth Dons Christensen har pr. 5-4 2013 givet tilladelse til dette.
- Marianne og Charlotte Locht har i brev af 12. april 2013 ansøgt om i en prøveperiode fra 1.
september 2013 til 1. september 2014 at aflyse gudstjenesterne i sognepræstens sogne, når
sognepræsten har tjenestefri. Dog vil der i sommerferieperioden afholdes to tjenester ved
vikarpræst. Biskop Elisabeth Dons Christensen har den 18. april 2013 givet tilladelse til dette.
- Samme har den 5. april 2013 givet tilladelse, efter at der den 7. marts 2013 er søgt derom, til, at
sognene i gammel Helle Kommune den 25.august 2013 aflyser de ordinære gudstjenester i
sognene og erstatter disse med en fælles friluftsgudstjeneste med altergang samme dag i
Tambours Have.
Referent Else Marie Jørgensen.

