MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

2012

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Louise Gadegaard (LG) * Kristian Iversen (KI) * Bent Ingemann Jensen (BI) * Niels Poulsen (NP) * Bente
Thing (BT)
Præst: Nina Dyrhoff Nyegaard(NDN).

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN).
Afbud:
Stedfortræder:
Værter: Brød: Johanne Dyrhoff Nyegaard.
Kaffe: BT.
Sang: BT.

Mødet starter kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Menighedsrådets
forretningsorden.
3. Vedtægt for kontaktperson.

4. Vedtægt for kirkeværge.

5. Vedtægt for kasserer.

6. Vedtægt for regnskabsfører.

7. Vedtægt for stående. udvalg.

8. Vedtægt for
præstegårdsudvalg.
9. Vedtægt for sekretær.

10. Vedtægt for kirkegårdene.

11. Løn til formand, kasserer,
regnskabsfører, kirkeværge
og kontaktperson.

Noter:
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Rød = slettes
Grøn = tilføjes
Vedhæftet
Til orientering for
vedtagelse på et senere
møde.
Vedhæftet.

12. Abonnement på Kristeligt
Dagblad.

13. Fra Stiftet.
14. Fra Provstiet.

På budgetsamrådsmødet d.

Referat:
Dagsorden godkendes.
Forretningsorden vedtaget
som forelagt.
Vedtægt godkendt med den
oprindelige ordlyd.
Vedtægt godkendt som
forelagt.
Vedtægt godkendes som
forelagt.
Vedtægt godkendes som
forelagt.
Vedtægt godkendt som
forelagt.
Vedtægt godkendes som
forelagt.
Vedtægt godkendt som
forelagt.
Er ved at blive udfærdiget.
Venter til næste møde.

Formand, kasserer,
kirkeværge og kontaktperson
får 3.700,- i skattefri honorar
årligt.
Regnskabsfører får fortsat
23.300,- om året.
BT, NP og BI får kristelig
dagblad. BI undersøger
hvornår de gamle
abbonnementer udløber.
Intet.
Afstemning om vi siger ja til
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05.02.13 skal der stemmes
om at overdrage
kompetencerne til at
fastsætte overordnede
retningslinjer og rammer for
personalenormering til
provstiudvalget.
Vi skal gøre vores stilling
klar nu.
Vedhæftet.
15. Sognepræst.
Spaghettigudstjeneste 16/1
Ungdomscafe i Kirkecentret
Minikonfirmand

16. Kirkeværge.

17. Kontaktperson.

18. Medarbejderrepræsentant.

Etablering af et område på
Odby kirkegård kaldet ”De
ukendtes grav” – eventuelt
tilsvarende på Søndbjerg
kirkegård.

provstiudvalgets forslag: 1
stemme for, 3 stemmer imod
og 1 blank stemme.

Spaghetti gudstjeneste i
Søndbjerg kirke.
Flemming Legaard ønsker
Ninas deltagelse i et Café
projekt i kirkecenteret, den
første fredag i måneden.
Nina har takket ja.
Minikonfirmanderne
afslutter med deltagelse i en
gudstjeneste.
Der skal laves et område på
Odby og Søndbjerg
kirkegårde beregnet til de
ukendtes grav.
Der er bestilt konsulent.
Der har været brandsyn i
Søndbjerg kirke. NP sørger
for at få skiftet
pulverslukkere til
kulsyreslukkere(C2O) og
udbedringer i forhold til
anbefalingerne.
Personale møde i
formiddags.
Ansættelsesbreve opdateres.
APV opdateres.
MUS foregår her i foråret.
Sten skal flyttes, når
gravstederne udløber.
Ønsker familien ikke stenen,
afgør menighedsrådet hvad
der skal ske med stenen.
Der bliver sat
stedmoderblomster på
gravsteder i Søndbjerg kirke,
uden der betales efter
gammel aftale mellem
menighedsråd og graver.
Denne aftale ophører, NP
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snakker med Hanne om det.
Julefrokost: 3/2 kl. 17.00.
Invitation følger. Børn er
velkomne for egenbetaling.

19. Kollektrække.

20. Fastelavn 10.02.13.

21. Sogneindsamling 03.03.13.

22. Sognemøde

Skal afholdes i tidsrummet
01.04. – 01.06.
Fastsættelse af dato.

23. Nyt fra frivillighedsudvalget.
BT, LG og NDN
24. Kursus for nye medlemmer
26.01.13 i Idom.
25. Nye hynder til Søndbjerg
Kirke.

Vedhæftet.
Tilmelding til formanden
senest d. 21.01.
Vedhæftet.

26. Energibesparende
Vedhæftet – 8 filer.
foranstaltninger i de to kirker.
27. Menighedsrådet alene.
Gælder punkterne 27-29.
28. Ansøgning om tilskud til
Vedhæftet.

BI og NDN kommer med
forslag til kollektrække ved
næste møde.
Minikonfirmanderne maler
og klargør tønder. LG
fremskaffer materialer. BT
bestiller cremeboller ved
bageren, slikposer ved
købmanden. BI spørger
Bjarne Bendtzen om han vil
hænge tønder op og tage
billeder.
NDN tager kontakt til sidste
års indsamlere.
Indsamlingen er efter
gudstjenesten i Odby kl.
9.00. Afslutning i
konfirmandstuen med
sandwich.
Sognemøde afholdes tirsdag
d. 5. april. De praktiske ting
tager vi på næste møde.
Regnskab fremlægges på et
åbent menighedsrådsmøde.
Kirkekaffe:
Odby 3/3 kl. 9.00:
Søndbjerg 10/3 kl. 10.30:
BT, BI og NP deltager.

Udsat til efteråret.
NP undersøger om vi kan få
konsulentbistand, så vi får
den helt rigtige løsning.
Udsat.

KI deltager ikke i dette
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humanitær rejse til Tanzania. - på 7 filer (beklager).

29. Ny organist.

30. Andet.

31. Eventuelt.

32. Næste møde 27.02.13 kl.
19.00:

Venlig hilsen
Bent Ingemann Jensen

punkt.
Der gives 2.000,- til rejsen.
Til gengæld ønsker vi at hun
vil skrive en lille artikel om
rejsen til kirkebladet og
holder et foredrag, når hun er
kommet hjem.
Oplæg ved BT ang.:
Timeopgørelse af aflønning
Stillingens størrelse
gennemgået og godkendt.
Stillingsbeskrivelse
Stillingsopslag gennemgået
Forslag til stillingsannonce. og godkendt med ændringer.
Vedhæftet – 2 filer
Opslag sættes op på Nørre
HR-konsulent Louis Torp vil Nissum seminarium, i
være til stede.
Thylandsavis, Ugebladet
Struer, Vestervig
kirkemusikskole og på
jobnet.
Louis Torp indkalder
kontaktpersoner til møde
ang. samarbejde mellem
organisterne.
Vi skal sørge for
borddækning og kaffe til
kirkehøjskole torsdag den
14. februar i kirkecenteret.
BT bestiller smurte boller og
kringle. BT, LG og evt. KI
stiller op. BT spørger andre
kandidater.
Louise takker for blomsterne
blomsterne i anledning af
kobberbrylluppet.
Samråd:
Kirkehøjskole 23/1, 14/2 og
7/3.
Vært: Kaffe: BT.
Konfirmation, retningslinjer
Punkter til dagsorden
for hvor der skal være
konfirmation.
Konfirmationsforberedelse i
fremtiden.
Distriktsforeningen.

