Næsbjerg menighedsråd

Dato:

Varde provsti
Sognekode 8911

13. august
2013

Blad nr :
Formandens initialer:

Mødedeltagere: Jonna og Thomas under punkt 1.
Hele mødet: Bjarne, Per, Niels Ove, Marianne, Gurli, Vera, Bente, Ruth,
og Else Marie
Dagsorden
1. Kirkesyn.
.
1.1. Vedtægt for Kirkeværge
(standardvedtægt vedhæftet).

2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
3.1 Godkendelse af
kvartalsrapport pr. 30-6-13
(vedhæftet).

Beslutning
Referart føres i egen protokol
Jonna fortalte om Kirkeværgens arbejde og gav et godt indblik i
dette.
Standardvedtægt vedtaget med få ændringer. Bjarne renskriver og
afleverer til Jonna
Godkendt

Kvartalsrapport godkendt

4. Minikonfirmander 2014

Datoer herfor bliver efter konfirmationen 2014

5. Fortsat medlemskab af Radio
Charlie?

Medlemskabet af Radio Charlie fortsætter.

6. Kontaktperson.
6.1. Ny kirkesangervikarer
7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og
kirkegårdsudvalg
Orientering om klokkesagen
Konfirmandstue
7.2. Præstegårdsudvalg
7.3. Mødeudvalg
7.4. Kirkeblad og
hjemmesiden
8. Afholdte arrangementer
9. Kommende arrangementer

Der er skaffet 5 vikarer, der står på Mariannes liste. Der skal
således ikke ansættes en ny kirkesangervikar.

- Klokkesagen er kommet retur fra stiftet med anmodning om at
tage stilling til sagkyndiges udtalelser, Arkitekt Hans Lund er blevet
bedt om at komme med ændringsforslag til klokkestolen.
- Bjarne får fuldmagt til kontakt til arkitekt. Der skal udarbejdes
forslag til det videre arbejde med konfirmandstuen
- orientering status for byggeriet
- Kirkebladet udkommer i uge 34.

- Spil dansk dag. Der var ikke ønske om et specielt arrangement.
- Møde om valg til provstiudvalget 15-8-13.
Bjarne, Ruth og Marianne deltager.
- Budgetsamråd 4-9-13.
Formand, kasserer, og måske Marianne deltager.
- Konfirmandindskrivning 8-9-13.
Menighedsrådet er behjælpelige med kirkekaffe denne dag.

Næsbjerg menighedsråd

Dato:

Varde provsti
Sognekode 8911

13. august
2013

Referent. Else Marie Jørgensen

Underskrifter

Formandens initialer:

- Møde om folkekirkens styringskultur den 11-9-13.
- Dåbsjubilæum 22-9.
- Jul i Næsbjerg 2013 + skal have adventsarrangement i øvrigt?
Bjarne taler med de andre i de forskellige foreninger om dette og
eventuel planlægning heraf
- Marianne orienterede om det nye tiltag med kaffemøder i
Sønderskovvej 121 for medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer.
- Bjarne og Marianne har lavet et velkomstbrev til nye
tilflyttere, og dette sendes ud en af de nærmeste dage.

10. Eventuelt

Næsbjerg den
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