Menighedsrådsmøde i Næsbjerg, 28-5-2013
Mødedeltagere: Niels Ove, Per, Bjarne, Gurli, Ruth, Vera, Bente, Marianne og Else Marie.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af 1.a.
1.a. Ny procedure: fremtidig protokol laves elektronisk.
2. Økonomi.
2.1 Vedtagelse af budget 2014:
- De fremlagte forslag blev godkendt af menighedsrådet og sendes videre til provstiet.
3. Dukketeater i december for dagpleje og børnehavebørn (Marianne): Hvert andet år afholdes der
dukketeater, og det støtter vi i menighedsrådet op om. Dato for dette arrangement er 13-122013.
4. Forespørgsel fra Y’s Men’s lokale kredse om sen aftengudstjeneste i Næsbjerg kirke den 3.
december kl. 21.45. (se bilag).:
- Vi godkender denne forespørgsel.
5. Debatoplæg fra ”udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken”.
- Drøftelse
6. Kontaktperson:
6.1: Aflønning af organist for at skaffe vikar ved ferie og planlagte tjenester:
- Dette godkendes. Aflønning fastsættes til et årligt engangsbeløb på 1000 kroner.
7. Nyt fra udvalg:
7.1 Kirkegård-og kirkegårdsudvalg.
- To af de japanske kirsebærtræer, der står ved kirken, er gået ud og skal derfor fældes. Niels
Ove gør dette.
7.2 Præstegårdsidvalg:
- Der er kommet byggetilladelse.
7.3. Mødeudvalg:
7.4. Kirkeblad og hjemmeside:
- Der er udkommet nyt kirkeblad.
- Der er sat nye billeder fra kirkens fødselsdag ind på hjemmesiden.
Der fremkom forslag fra Bente om, at man via disse medier løbende følger det nye
præstegårdsbyggeri.

8. Afholdte arrangementer:
- Kirken har afholdt fødselsdag og salmesangsaften.
9. Kommende arrangementer:
- Næste menighedsrådsmøde i Næsbjerg er den 14. august. Mødet starter med kirkesyn.
10. Evt.:
- Bjarne har været til fællesmøde med de forskellige foreninger i Næsbjerg, hvoraf der er 4
årligt.
På fællesmødet blev der bl.a. orienteret om, at Post Danmark løbet, kører igennem Næsbjerg
den 31-7-2013. Gode ideer til blikfang denne dag modtages gerne.
Endvidere blev der orienteret om sportsugen i Næsbjerg.
Et nyt tiltag er endvidere, at der er blevet oprettet en gruppe med ambassadører, der skal byde
ny tilflyttede familier velkommen til byen.
Hvad kan vi som menighedsråd bidrage med i forhold til dette tiltag?
- Ruth har fået forskellige tilbud på afholdelse af førstehjælpskursus og har fået diverse priser på
disse. Det blev besluttet at afholde førstehjælpskurset lørdag den 28,september 2013. Bjarne har
reserveret ” Midt I ” til afholdelse af kurset.

Ref. Else Marie Jørgensen

