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Mødedeltagere: Marianne, Bente, Ruth, Per, Niels Ove, Vera, Gurli, Jonna, Bjarne og Else Marie
Dagsorden
Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
herunder: indkommet post
Indkommet post udleveret.
2. Konstituering af menighedsrådet for Vi havde en gennemgang af konstitueringen, som den er
det kommende år
for nærværende og tanker heromkring.
Vi har konstitueret os uændret for det kommende år.
3. Økonomi
3.1 Godkendelse af Provstiets
3.1 Godkendelse af Provstiets bemærkning til regnskab
bemærkning til regnskab 2012
2012 med den tilføjelse, at vi i menighedsrådet er
Bilag 1
opmærksomme på fejl i kirkegårdstaksten, og fremover vil
disse fejl blive rettet.
3.2 Ansøgning om betaling af
3.2 Menighedsrådet vil gerne være sponsor for indkøb af
julebelysning (bilag 2)
ny juletræskæde, under forudsætning af, at juletræet også
fremover har sin plads ved kirken.
3.3 Befordringsbemyndigelse
3.3 Her på stedet får alle høj takst for befordring i
forbindelse med arbejdet(beordret kørsel)
3.4 Revissionsprotekollater
3.4.
- Tiltrædelsesprotokollat.
- Bjarne udsender tiltrædelsesprotokollatet til rådet for
gennemlæsning. Så kan vi skrive under på næste møde.
- Kasse- og beholdningseftersyn -protokollat for kasseeftersyn gennemgået og godkendt
uden bemærkninger
3.5 Løgumkloster kirkemusikskole. 3.5 Menighedsrådet plejer at give et beløb til Løgumkloster
kirkemusikskole. Dette vil vi fortsætte med; det vil sige, at
vi giver 250 kroner per anno.
4. Mødekalender 2014. Bilag 3
Fastlagt til tirsdage kl 17
28. januar
Ons 29. januar kl. 17 Fællesmøde med Øse
11. marts
29. april
27. maj
12. august (kirkesyn)
16. september
21. oktober
25. november
5. Kontaktperson.
Ruth orienterede om at børneattester skal udfyldes, for alle,
der har med børn at gøre.
5,1 Gavetakster (Bilag 5, kopi fra
5.1 Gavetaksterne blev gennemgået og retningslinjerne
2001)
herfor blev vedtaget. Ruth reviderer.
6. program for aftenens menighedsmøde
Bilag 4
7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og kirkegårdsudvalg
7.2. Præstegårdsudvalg

Programmet for aftenens menighedsrådsmøde i kirken blev
gennemgået.
7.1. Per indkalder kirkegårdsudvalget , Jonna og Niels Ove
til møde i begyndelsen af 2014.
7.2 Præstegårdsudvalget skal snakke med provstiet den
28.11.2013 ang. diverse syn og aftaler.
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Hvor langt er vi med
konfirmandstuen?
7.3. Kirkeblad

7.4 Hjemmeside

8. Afholdte arrangementer
- BUSK-gudstjeneste 27. okt
- Fokus Næsbjerg 4. nov.
- julehygge på Nordenskov kro
9. Kommende arrangementer
- Krybbespil 1,12.
- Natgudstjeneste den 3.12
- Familiegudstjeneste 12.12
- ”De Ni Læsninger” 15.12
- Nytårsaftensgudsjenesten
- ”præstegårdsaften”, 23. januar

- Kursusdag i Sædding kirke lørdag
25.1.
- Møde med biskoppen d. 27. februar
- Julekollekt
10. Eventuelt
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Nyt materiale for konfirmandstue fremlagt. To lokale
håndværkere er bedt om at give bud.
7.3 Kirkebladsudvalget har ikke haft møde siden sidst, men
har bedt Niels Ove og Ulla skrive en artikel om deres
arbejdsliv. Artiklen vil blive bragt i næste kirkeblad.
7.4 Hjemmesiden er under opgradering. Bjarne sender den
ud, når den er ved at være klar.
Udsat

Der er dukketeater den 9.12.2013. for dagplejen og
børnehaven og andre interesserede.

Præstegårdsaften den 23.01.2014. flyttes til
Nordenskov kro. Vera ringer dertil for at bekræfte
denne aftale.
Bjarne rundsender indbydelsen og dato for tilmelding.

Julekollekt går i år til Kirkens Korshær
De, der i menighedsrådet ønsker at afstå fra et honorar og
i stedet få godtgørelse for tlf. og porto, skal give besked
til Bente inden 1, januar

Referent. Else Marie Jørgensen
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