SØNDBJERG /ODBY
MENIGHEDSRÅD

Dato
17-11-2010

Klokken
19,00

Side

1

Søndbjerg - Odby Menighedsråd
Bente Thing(BT)* Louise Gadegaard(LG)* Hanne Christensen(HC)* Betty Lauritsen(BL)*
Nina Rimmer(NR) *Niels Odgaard(NO) * Christen Gade(CG)*
Præst: Kristian Brogaard (KBA)*

Afbud:
Stedfortræder:
Vært: NR

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen med
eventuelle tilføjelser
2. Konstituering
1.

3.

Efterretninger
Fælles menighedsrådsmøde, 4. nov.

4.

Fra provsti og stift

5.

Fra Sognene:

6.

Fra Projektgrupper
Kirkekaffe:

7.

Fra udvalgene.

8.

Fra sognepræsten

Referat
Godkendt.
Fortsætter som ved tidligere konstituering.
Mødedatoer for 2011 fastsat.
Der har været brandsyn – alt i orden.
Ikke yderligere kommentarer til fælles
menighedsrådsmøde.
Øvrig post gennemses.
Der har været afholdt temadag for
menighedsrådene i Struer provsti – der afventes
referat.
Oplæg fra BT, KB og HC om formen for
sognemødet d. 19.01.11. Mødet tænkes afholdt fra
17.00 til 19.30 med oplæg fra formand, udvalg og
præst. Derefter ønsker/ ideer fra fremmødte om
fremtidige ønsker til menighedsrådets arbejde.
Afsluttes med fællesspisning.
BT laver oplæg til annoncering i kirkebladet.
Kirkekaffe:
12.12.10 NR
19.12.10 BL
16.01.11 NR finder en.
23.01.11. HC
06.02.11
13.02.11
Kirkebladsudvalget har haft møde. Ønske om at
Samrådet orienterer udvalget om aktiviteter.
Samrådet arbejder på en spagettigudstjeneste med
Tante Andante i januar.
17.02.11 Søren Lodbjerg Hvas
23.03.11 Karsten Nissen
Missionsprojekt 27.03.11.
13.04.11 Herning Kirkes drengekor.
Kørsel af konfirmander er videregivet til
Hvidbjerg menighedsråd.
NO sørger for uddeling af julestjerner til
efterladte.
KB MUS samtale i januar hvor et spørgsmål bl.a.
er til gudstjeneste hyppighed/ en kirke kunne
være lejlighedskirke.
KB har været på kursus og møde i ungdomspræst
sammenhæng.
KB holder fri i uge 49 og en del mellem jul og
nytår.
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9.

Organist i julen

Organist til alle gudstjenester i julen er besat.

10.

Nyt orgel, Søndbjerg

Efter flere besøg for at høre elorgler både i kirker
og hos Alfred Christensen har KB modtaget tilbud
fra elorgelbygger i Vejle ca. 300.000 kr.
Det kan anbefales at tage til henholdsvis Tæbring
og Kallerup kirker og høre de to orgler.
KB går videre til provsten vedrørende økonomi og
derefter foreslås at tage kontakt til udbudsgiveren
om prøveopstilling incl. ekstra lydrør.
Menighedsrådet indstiller til denne løsning.

11.

Klage fra xx

Til orientering.

behandlet i Stiftet

12.

Regnskab behandlet i provstiet
(hvis fremkommet) (orientering)

Godkendt i provstiet. Budgettet legaliseret.

13.

Inventarliste

Til orientering.

er nu gemt på IT-skrivebord (orientering)

14.

Ombygning af dige.
(herunder ”gamle” gravsten)

Digebyggeren er bestilt til ombygning og
nedlægning af sten. Foretages i samarbejde med
graverne.
Listen gennemgået og vedtaget.

15.

Bygninger

16.

Nøgler til konfirmandlokale

Alle medlemmer af menighedsrådet får en nøgle.

17.

Evt.

BT gør opmærksom på foredrag af Kathrine
Lilleøre i Struer.
Medarbejdernes julefrokost betales som hidtil.
Spørgsmål om optagelse af f.eks. begravelse o.lign
bliver aktuelt udleveret på kasettebånd – skal vi
have andet udstyr?
Der bliver lagt en kalender i konfirmandlokalet
hvor arrangementer indføres.
Forslag om at debat i menighedsrådet om f.eks.
holdninger tages først på et møde.

18.

Næste møde ??

Vært:BT.

hvad skal gøres i 2011

