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Menighedsrådsmøde Tirsdag kl. 17.00 i konfirmandstuen

Mødedeltagere:

Bente Sørensen
Ruth Hofmann
Bjarne Hestbech
Else Marie Jørgensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
herunder: modtaget post
2. Økonomi
2.1 Budget 2016.
- Opsp. Renovering af containerplads
kr. 200.000,2.2. Revissionsprotokollat vedr.
regnskab 2014

3. Brug af konfirmandstuen
- forespørgsel om at afholde
strikkeaftener hver anden uge

Gurli Ladefoged
Vera Bruun
Marianne Lesner
Niels Ove Andersen
Beslutning
Dagsorden blev godkendt.
Modtaget post blev omtalt og uddelt.

2.1. Budget 2016 kommer op igen på næstkommende
menighedsrådsmøde, hvor den så skal godkendes.
- forslag om at containerpladsen afventer
udviklingsplaner
2.2. Denne blev gennemgået og Godkendt
- med kommentaren, at de 1.800.000 kr. ikke er
driftsunderskud, men et anlægsprojekt der ikke er
afsluttet.
Menighedsrådet bifalder forespørgsel om brug af
konfirmandstuen til en strikke/hækleklub. Bjarne giver
Betsy besked herom og det praktiske desangående. Der
skal dog tages det forbehold, at konfirmandstuen skal
kunne anvendes til arrangementer i kirkeligt regi, der
ikke er planlagt lang tid i forvejen, hvis dette skulle
blive nødvendigt.

4. Menighedsmøde, hvornår og hvordan?

Menighedsmøde bliver den 17.11 kl. 19 efter
menighedsrådsmødet
Starter med salmegudstjeneste og efterfølgende
Menighedsmøde med kaffe i konfirmandstuen.

5

Kontaktperson

Ruth har været til fællesmøde i Tistrup og fortalte
herom.
Endvidere er der byttet et kamera siden sidste
menighedsrådsmøde.

6

Kirke-og kirkegårdsudvalg
- Status vedr. sunkne gravsteder

- status på klokketårnprojektet

Side 1

Graverne har effektivt og hurtigt løst den store opgave
som det er at reparere de sunkne gravsteder. Dette er
løst til stor tilfredshed.
Marianne og Bjarne påpegede med stor beklagelse, at
der har været uheldige skriverier i pressen og på
Facebook om netop de sunkne gravsteder. Dette blev
der orienteret om.
Bjarne orienterede om, at han stadig venter på
arkitektens tilbudsmateriale og tidshorisonten for
udførelsen af klokketårnsprojektet.
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7. Nyt fra udvalg
7.1. Præstegårdsudvalg

7.2 Mødeudvalg
7.3. Kirkeblad
7.4 Hjemmeside
7.5 Minikonfirmander

8. Afholdte arrangementer
- Studietur 23. august
- Fællesmøde 25. august

- Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
- Mariannes jubilæum

9. Kommende arrangementer
- Stiftsmøde 1. oktober
- konfirmandindskrivning, 4. oktober
- konfirmandarrangement, 23.oktober
10. Reflekterende punkt:)

11. Eventuelt
Referat: Else Marie Jørgensen

Næsbjerg den
Underskrifter

Side 2

/
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7.1. Der skal snart laves en aftale om ny afholdelse af
møde i præstegårdsudvalget. Bjarne efterlyser, at der
bliver en tydelig forretningsgang i sager der vedrører
præstegården. Marianne ønsker, at det sidst på året
fremgår hvor stor beløbsrammen er for indeværende år
til at udbedre evt. forbedringer og mangler.
7.2 Der har været afholdt møde, og referart foreligger.
7.3.Næste møde er den 8.10.
Bjarne efterlyser stadig interesserede til at bistå med
hjemmesiden.
7.5.Lund har sagt ja til at hjælpe med
minikonfirmandundervisningen.

Studieturen den 23. august var en fin tur.
Fællesmødet den 25. august var godt, og vi er glade for,
at der nu fortløbende afholdes 2 fællesmøder årligt; det
er med til at give en god sammenhængskraft de to
menighedsråd imellem.
Der var et godt fremmøde til friluftsgudstjenesten og det
var et godt arrangement.
Mariannes jubilæum er godt overstået. Det var en stor
mærkedag for begge sogne , som var glade for at kunne
fejre deres afholdte sognepræst.
Der er møde i ”Fokus Næsbjerg den 24. september.
Gurli repræsenterer menighedsrådet
Afgang kl. 13.15, Ruth kører
Det praktiske vedrørende afholdelse af
konfirmandindskrivning og konfirmandarrangement er
aftalt på tidligere møder.
Diverse emner drøftet undervejs
Til kommende møder må emner med bilag gerne
udsendes med dagsorden
intet

