MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

13. juni
2012

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Bente Thing (BT), Louise Gadegaard (LG), Hanne Christensen (HC), Betty Lauridsen (BL), Nina Rimmer
(NR), Niels Odgaard (NO) og Christen Gade (CG).
Præst: Nina Dyrhoff Nyegaard(NN).

________________________________________________________________________________
Afbud:
Stedfortræder:
Vært: NR

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Siden sidst, provsti og stift.
LG

3. Præsten. NN

4. Solnedgangsgudstjenester.
NR

5. Strandgudstjeneste 26/8-12.
NN

6. Torvedag 30. juni. LG

Noter:
Valgkursus 22. august, er der
nogen der gerne kan og vil
deltage?
Valgpakke til 450,- Er det
noget der skal købes?
Kompetencefonden har
godkendt Ellen Pedersens
ansøgning om betaling af
kursus.
Budgetsamråd 5/9 kl. 19.00.
Søndbjerg/Odby sogne er trådt
ud af skole-kirkesamarbejdet i
Thy-Mors. Vi forventer at
indgå i den nye skolekirketjeneste i Viborg Stift.
Siden sidst.
Fælles regnskabsfører.
Ferie uge 25.
4/7 Ellen Pedersen, Christen
Birkebæk og Peter Washuus
11/7 De Uglev spillemænd
18/7 Anne-Marie Helligsø og
Anton Lyhne
25/7 All Stars
1/8 Friskolens kor
8/8 Jørgen Fomsgård + ?
Gudstjenesten holdes ved
Søndbjerg strand.
Søndbjerg foreningen stiller
telt op, Holger Q laver skilt,
BT sørger for pølser og brød
og LG vil sørge for
drikkevarer.

Stand til torvedag. Hvordan
skal menighedsrådet
deltage?
Hvem kan? Tovholder?

Referat:
Godkendt.
BT tilmelder sig.

I forhold til ungdomsarbejdet
forsøger NN at være i Struer
hver tirsdag.
Alle
solnedgangsgudstjenester er
på plads.
04.07. kommer der to
fotografer for at tage billeder
til Stiftsårbogen.
Både Søndbjerg foreningen
og Uglev Borgergruppe
ønsker at deltage.
NN udmelder arbejdsdatoer.

BL undersøger evt. materiale
til en stand.
BL vil lave udkast til
indstiksfolder omhandlende
Menighedsrådsarbejde.
NN , LG er der fra 10.00 –
12.00 og BL og Bent
Ingemann fra 14.00 – 16.00.
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Der vil blive uddeling af
vindruer.
NR undersøger hvor
”alterbilleder” er.
7. Orienteringsmøde m.m. vedr.
valg.LG

Dato for orienteringsmøde,
samt tid og sted.
Tovholder.
Procedure…

Onsdag d. 12.09.12. kl.
19.00 og opstillingsmøde
umiddelbart efter samme
aften. Afholdes på Stationen.
Vi mødes kl. 18.00.
Bent Ingemann foreslåes
som mødeleder.
Annonceres i Gang i …. ,
Ugeavisen og hos
Købmanden.
NR , NO og BL sørger for
annoncering.

8. Det nye menighedsråd.LG

Hvor mange medlemmer?
Pt. har vi snakket om 5
medlemmer, men er det nok
til at varetage opgaverne?

9. Ansøgning. LG

Vi har fået en ansøgning
ang. betaling af
basisuddannelsen som
organist.
Provstiet foreslår at alle
sogne får lavet en
energirapport. Hos os er det
blevet ved snakken. Skal vi
få styr på det?
Ved gudstjenesten i
forbindelse med museets
jubilæum blev det bemærket
at den syvarmede lysestage
var tilbage på alteret i
Søndbjerg kirke. Skal vi
lade den blive der?

Ved gennemlæsning af
tidligere vedtægter fra 2008
opstår der tvivl om
sammensætning fremover –
NO kontakter Susanne Muff.
Overvejende mener
menighedsrådet at 5
medlemmer vil være
ønskeligt.
Menighedsrådet accepterer
dette. Det beløber sig til ca.
850 kr.

10. Energirapport. LG

11. Syvarmet lysestage i
Søndbjerg. LG

Vi ønsker at der igangsættes
en gennemgang af
energiforbruget i de to
kirker.
Det gør vi.
P.S. smukt med blomster på
”hylden” til venstre.
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12. Sløjfning af nyt gravsted. BL. For ½ år siden blev der
lavet en ny grav. Vi har ikke BL har udsendt 2 rykkere
modtaget legataftalen
uden resultat. Der udsendes
underskrevet trods rykkere, endnu en rykker og
hvad gør vi?
underskrives den ikke sløjfes
gravstedet.
13. Møderække.
Datoer for møder fra
23.08.12, orienterings og
sommerferien og frem til
opstillingsmøde 12.09.12
nytår skal fastsættes, så
med efterfølgende
husk kalenderen.
menighedsrådsmøde,
24.10.12 og møde med
overdragelse til nyt
menighedsråd med spisning
d. 21.11.12. Vi mødes
kl.18.00.
14. Evt.
NN spørger til kollekt. Som
Næste møde:
tidligere besluttet er det
Vært:
præsten der vælger formål.
Johanne sørger for kage
fremover. Vi laver selv
kaffe.

