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Mødedeltagere: Ruth, Bente, Per, Niels Ove, Marianne, Gurli og Bjarne
Under punkt 3 desuden Thomas Locht og Niels Justesen
afbud Vera og Else Marie
Dagsorden
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 2.2
herunder: indkommet post
2. Økonomi
2.1 Godkendelse af budget
1. Orientering v/ Bente. For at ”komme på den rette hylde”
2014
flyttes om på lønninger. Ekstrabevilling til drift af
2.2 Kvartalsrapport, 3.kvt.
konfirmandstue.
2013
Vi har et mellemværende med Øse Menighedsråd på kr.
57.000,-, som hurtigst muligt skal indfries.
Der er obligatorisk tidsregistrering. Niels Ove gør det så
præcist som muligt.
For at være berettiget til højeste køretakst skal der foreligge
en befordringsbemyndigelse. Kommer på som punkt til næste
møde.
2.Kvartalsrapport fremlagt og godkendt.
3. Konfirmandstue 2014
Fastlæggelse af hvad vi gør.
(bilag 3)

4. Anden søndag i advent Vokalibitum har spurgt, om vi
er interesserede i at have dem til
at medvirke.
5. Kontaktperson.

Thomas Locht redegjorde for projektet.
Man regner med at kunne holde en kvadratmeterpris på ml. kr.
12.000 og 15.000,-.
Lokale håndværkere (Per Mathiesen og Hans Henrik
Flydtkær)anmodes om at give bud på byggeriet.
Enkelte justeringer jvf. tegningerne:
Vindfanget/garderobe tages fra en del af selve konfirmandstuen,
som så bliver ca. 62 kvadratmeter.
Der laves et handicaptoilet.
Klinker i vindfang/garderobe, toiletter og køkken, resten med en
solid lenoleum.
Kan formodentlig holdes inden for et budget på kr. 1,5 mio. kr.
Niels fremlægger for Øse menioghedsråd onsdag.
Under forudsætning af, at Øse siger ja, ok med os.

Erfa-grupper i GL. Helle Kommune afholder møde d. 14.
november i Kirkehuset i Øse. Et punkt bliver kørselsgodtgørelse
og vikarlønninger. Provstikontoret koordinerer, hvad der sker i
grupperne.
11 deltagere til et godt førstehjælpskursus i Næsbjerg.
6. Fastlæggelse af Menighedsmøde Se bilag.
Bilag 1 Lov om menighedsråd
Aftensangsgudtjeneste i Næsbjerg Kirke tirsdag d. 26. november
kap.7 stk.2
kl. 19.00, efter menighedsrådsmødet, derefter menighedsmøde.
Til næste år satser vi på at kombinere menighedsmødet med
indvielse af konfirmandstuen.
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7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og kirkegårdsudvalg
Orientering om klokkesagen
(Bilag 2 )
7.2. Præstegårdsudvalg (Bilag
4)
7.3. Kirkeblad/hjemmeside

8. Afholdte arrangementer
- Dåbsjubilæum 22/9
- Formands og kasserermøde,
26/9
- 1. hjælps kursus 28/9
- Høstgudstjeneste 29/9
- Stiftsmøde og Landemode
3/10
9. Kommende arrangementer
- BUSK-gudstjeneste 27. okt.
(plakat vedhæftet)
- Fokus Næsbjerg 4. nov.
- Nytårsaftensgudsjenesten hvem står for det praktiske med
kransekage og bobler?
Møde med biskoppen d. 24.
februar.

10. Eventuelt

Referent. Gurli Ladefoged
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1. Kommunal betaling af snerydning/saltning ved kirken
ophører. Dette vil koste ca. kr. 4.000,- årligt.
Orientering om. Klokkesagen taget til efterretnibg.
2. Køleskabet fra Havbjergvej kan evt. opsættes i
konfirmandstuen.
Opsigelse af lejemålsenest 1. november.
Indflytningssyn samt haveholdsaftale v/
provstiudvalget.(Gælder det også en tilbageflytning?)
3. Kirkeblad udkommer i løbet af november.
Rigtig godt dåbsjubilæum.
Der efterlyses referat fra formands- og kasserermødet.
Høstgudstjenesten gav kr. 2.500,- til folkekirkens nødhjælp,
mærket ”Syrien”
Rigtig godt Stiftsmøde og Landemode.

Ang. Fokus Næsbjerg: alle fra menighedsrådet er velkomne.
Per Andersen og Thomas Nørgård tager sig af ”forplejningen”
ved nytårsgudstjenesten.
Ang. Mødet med biskoppen i Næsbjerg d. 24. februar 2014 vil
kaffen koste kr. 50,-. Resten op til de kr. 78,- betaler
menighedsrådene.
Tilmelding til de lokale formænd.
Bjarne koordinerer
Evt. store plakater i byportalerne i Næsbjerg.
Anne Margrethe Bundgård fylder 70 år. Vi giver sammen med
Øse.
Gavetakster tages op på næste møde.
Ruth og Gurli tager sig af gavekassen..
Udgifter i forbindelse med gudstjenesten i Tambours Have ca.
kr. 1.400,- for hver af de 10 kirkekasser.

