MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

16. november
2011

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:

________________________________________________________________________________
Afbud: NR
Stedfortræder:
Vært: BL
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2.
- Referat
3. Konstituering af
menighedsrådet.
4. Fra præst, provsti og stift.

Mødet starter kl. 19.00.

5. præstestilling
6. graverstilling

Noter:

Punktet kan vente til kaffen!

7. kirkesangerstilling

8. Opfølgning af fælles
menighedsrådsmøde d. 3/112011. Herunder
sammenlægningen af
menighedsrådene.

Evt. kommentarer til mødet,
samt diskussion af snakken om
sammenlægning af
menighedsrådene.

9. a. eft.: kirkebænk er rep., gelænder

a. Kan vi ikke vente med maling af
bænken, til stoleudsmykning skal males
i 2012?
b. Det trænger!
c. Kan vi sende bud efter Stig Kokfelt?

10. Teleslynge i Søndbjerg

Mikrofonen er i stykker igen.
Desuden anvendes en af de ”forkerte”
frekvenser. (se note) Hvad gør vi?
Chr. Erik har set noget, der måske kan
bruges i Nr. Lem kirke. Note: Billede.

til prædikestol er opsat.
b. Kan indgang, toilet og
kontorrum i graverhuset males
samtidig med præstegården?
c. Terrassedør er isat. Skal fuges.

11. Belægning i opkørsel
12. Postkasse

Den nye postlov betyder at der skal
opsættes ny ved indkørsel. Hvilken
type, hvor skal den placeres og hvem
skal gøre det?

13. Mødedatoer 2012.

Fastsættelse af datoer for
menighedsrådsmøder i 2012.

Referat:
Godkendt med tilføjelse.
Godkendt.
Fortsætter som hidtil
konstituering.
K.E. Nissen er konstitueret
provst .
Der søges en fuldtidsgraver
til Søndbjerg pr. 01.04.12.
Punktet er debatteret.
Ellen Pedersen er ansat i
fuldtidsstilling. Er tilmeldt
sangerkursus i
Løgumkloster oktober 2012.
N.O. indstilles af
menighedsrådet til at
deltage i undersøgelse af
evt. mulighed for
sammenlægning af de fem
menighedsråd på Thyholm
og Jegindø.
Maling af bænke og
gelænder foretages i 2012.
Kontorrum og toilet i
graverhuset males samtidig
med præstegården. CG
laver aftaler med maler.
Efter nymaling er der
rygeforbud i graverhuset.
C.G sender bud efter Stig
Kokfelt til færdiggørelse af
terassedør.
Fungerer nu. Ingen ”
forkerte ” frekvenser.
Præstegårdsudvalget tager
kontakt til Blæksprutten.
Forslag om at denne
opsættes bag sten ved
indkørsel. N.O tager kontakt
til Blæksprutten.
Fastsættes.
Menighedsrådsmøder

MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

16. november
2011

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).
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fastsættes til:
04.01.12
06.02.12 efter sognemøde.
14.03.12
18.04.12
13.06.12
Efterårets møder
planlægges 13.06.12
14. Sognemøde Januar 2012.
Gudstjeneste 24/12.

Fastsættelse af tid og sted.
Hvilke emner skal debatteres til
mødet?
Bemanding og skal vi have kor
eller lign.?

15. Evt.

Næste møde:
Vært:

Mødet fastsættes til
06.02.12. kl. 17.00 til 20.00
på Stationen.
Emner:
Skal menighedsrådene på
Thyholm og Jegindø lægges
sammen med ikrafttrædelse
fra menighedsrådsvalget
2012?
Sogneudflugt?
Opfølgning på film og
cafeaften 2011.
Præsten præsenterer sig og
forventninger drøftes.
Traktement: Smørrebrød, øl
og vand.
BL annoncerer i
Kirkebladet i december.
24.12.11 Peter Wasshus
organist. Kirkesanger Ellen
Pedersen.
04.01.12.
Vært: HC.
Henvendelse fra Søndbjerg
foreningen om mulighed for
brug af
konfirmandlokalerne
mandage hver 2. uge. Med
forbehold for nye præsts
mening er det i orden.
Vi skal have lavet
retningslinier for brug af
konfirmandlokalerne.
N.O sørger for blomst til
efterladte ægtefæller på
Thyholm.
Datoer for kirkekaffe
aftales.

