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Under punkt 3: Arkitekten og Niels fra Øse menighedsråd
Dagsorden
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt;
herunder: indkommet post
herefter udlevering af indkommet post.
2. Økonomi
2.1 Godkendelse af revisionsprotokollat
vedr. regnskab 2012
2.2 ønsker til fremtidig budget
3. Konfirmandstue 2014
Præsentation af forslag
v/arkitekt Kjeld Petersen

Revisionsprotokollatet,
forelagt menighedsrådet 17-9-2013, Godkendt.
Det beløb der var afsat til forbedring af graverens
arbejdsforhold sættes på til 2015
Kjeld Petersen præsenterede sit forslag med tegninger
og overslagspriser.
Bjarne retter henvendelse til erfaren håndværker om
forslag til besparelser for bygning af konfirmandstue.

4. Mødeudvalget
generel drøftelse. Evt. nye forslag

Mødeudvalget modtager gerne forslag til kommende
arrangementer.

5. Kontaktperson.

Vikarlønninger tages op på møde med kontaktpersoner i
provstiet og på formands og kasserermødet den gamle
Helle Kommune i næste uge.

6. Opdatering af hjemmesiden til version 2

Der er opdateringskursus i Århus den 13-11;
Bjarne deltager i dette.

7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og kirkegårdsudvalg
Orientering om klokkesagen
7.2. Præstegårdsudvalg
7.3. Kirkeblad
8 Afholdte arrangementer
- opstillingsmøde, provstiudvalg 15/8
- Studietur 18/8
- Tambours Have 25/8
- Fokus Næsbjerg 26/8
- Budgetudvalgsmøde 4/9
- møde om styringsstruktur Ribe 12/9
-

7.1 Orientering
Per fortalte, at mureren er gået i gang med at pletmale
kirken m.m.
7.2 Byggeriet skrider frem.
7.3
Bjarne orienterede om dette.
Studieturen den 18/8 var meget givende og spændende.
Friluftsgudstjenesten den 25/8 var et rigtigt godt
arrangement,
Fokus Næsbjerg er det nye navn for fællessamarbejdet
foreningerne imellem. Ingvard er koordinator og Anita
er sekretær.
Budgetudvalgsmødet den 4/9 er vi blevet orienteret om
under punkt 2.
Mødet om styringsstruktur i Ribe 1 var meget
fyldestgørende, og gav en god orientering, om hvad der
p.t. hidrører dette emne, og hvad der er herskende i
debatten.
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Kommende arrangementer
- Diakonimesse 21/9
- Dåbsjubilæum 22/9
- Formands og kasserermøde, 26/9
(bilag 1)
- 1. hjælpskurss 28/9
- Høstgudstjeneste 29/9
- Stiftsmøde og Landemode 3/10
-Jul i Næsbjerg.

10 Eventuelt
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- De kommende arrangementer blev præsenteret.
- Herudover fortalte Ruth om 1.hjælpskursuset 28/9.
Der er indtil nu 7 tilmeldte, og stadig 8 pladser at få.
- Bjarne orienterede om Stiftsmøde og Landemode 3/10
i Ribe. Deltagelse blev aftalt.
- Marianne laver aftale med Britta Gregersen angående
”Jul i Næsbjerg”.

Marianne har 28 busklippekort i overskud. Vi besluttede
at de fordeles mellem Nordenskov og Næsbjerg skoler.

Referent. Else Marie Jørgensen
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