MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

19.08.2014

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: BT
Stedfortræder:

Mødet begyndte kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Noter:

Referat:
Der blev tilføjet et nyt
punkt 16. Dagsorden
godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra
Herunder orientering om
Referat underskrevet.
rådsmødet i Hvidbjerg
projektet: ”Nyt kirkecenter
Arbejdsudvalget holder
24.06.14.
på Thyholm.”
møde 20/8-2014.
3. Solnedgangsgudstjenester 2014. Evaluering.
Der har været fra 53 – 89
deltagere. Det har været
nogle gode aftener med
dygtige musikanter og
sangere.
4. Råds- og personaleudflugt
Evaluering.
God og hyggelig tur, men
17.08.
vi ville gerne have haft
alle ansatte med.
5. Strandgudstjeneste 24.08.
Søndbjergforeningen sætter NP og BI hjælper med at
telt op og griller. Vi skal
dele pølser ud.
hjælpe med uddelingen.
Er vejret dårligt rykker vi
til Søndbjerg kirke.
Indkøb af øl og vand: NP
BI snakker med Grethe
ang. strøm/generator.
6. Høstgudstjeneste 21.09.
Praktiske forhold vedr. den
Johanne er tovholder. Hun
kl.12.00.
efterfølgende fællesspisning. finder frivillige og vil
sørge for maden og
borddækning.
7. Arrangement for frivillige.
De frivillige inviteres til
middag torsdag d. 29.
januar, som tak for
indsatsen.
8. Syng adventen og julen ind.
Skal vi have et sådant
Menighedsrådet foreslår
arrangement i lighed med de en aften i slutningen af
to foregående år?
november. BI aftaler
nærmere med Christen
Birkebæk.
9. Installering af
NP fremlægger indhentet
NP bestiller mobilt
bredbåndforbindelse til
tilbud.
bredbånd og modem hos
graverhuset i Søndbjerg.
Telia.
10. Nyt køkken i præstegården.
Orientering ved KI og NDN. Arbejdet går i gang
mandag den 25. august.
Der er bestilt køkken hos
Sydthy køkkenet. Lyngs
Tøm‘ren udfører arbejdet.
11. Skulptur til de anonyme
Holger laver skulptur til
gravsteder.
kirkegården i Søndbjerg
og Steen til kirkegården i
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12. Omsætning af dige ved Odby
kirkegård.
13. Forarbejdet vedr. udlægning af
vådområde i Serup Kær.
14. Møde onsdag d. 8.10.14 kl.
16.30-19.30 på Naturgas Nord,
Viborg ang. korrekt håndtering
af byggesager.
15. Sognepræstens orlov.

Beskrivelse fra fntegnestuen vedhæftet.
Referat fra mødet 18.06.14
KI og BI.
Hvem deltager?
Program og indbydelse
vedhæftet.

16. Fremtidig pastoratstruktur på
Thyholm og Jegindø.

Præster og formænd er
indkaldt til møde med
provsten 17.09.14.

17. Fra kirkeministeriet

Kirkeminister Marianne
Jelved ønsker at besøge
Thyholm i efteråret 2014.
Bispevalget:
- fri drøftelse.

18. Fra Stiftet.

19. Fra Provstiet.
20. Fra Menighedsrådsforeningen.
21. Sognepræsten.
22. Kirkeværgen.
23. Kontaktpersonen.
24. Kassereren.
25. Medarbejderrepræsentanten.

26. Eventuelt.

Har vi ønsker m.h.t.
ansættelse i stillingen som
vikar?

Odby. De inviteres med til
menighedsrådsmødet i
november.
Vi afventer svar fra
provstiudvalget.
Vi blev orienteret om
sagens stilling pt.
BI deltager til mødet.

Vi ønsker at vores
stemmer vægtes som 60
%, da det for os er vores
eneste sognepræst.
BI laver stillingsopslag i
samarbejde med Struer
menighedsråd.
Vi ønsker at fortsætte med
den struktur vi har. Det er
vigtigt at bibeholde så
mange præster som
muligt, da det gør det
nemmere for præsterne at
afløse hinanden.
Nordteamet er
velfungerende og et aktiv
for vores præster.
Arrangeres af samrådet.

3. september tælles
stemmer op efter 1.
valgrunde, 10. oktober
efter 2. valgrunde.
Intet at referere.
Intet at referere.
Intet at referere.
Intet at referere.
Intet at referere.
Intet at referere.
Graverne ønsker at få
besked i god tid, når de
skal flytte klaver m.m. ud
til kirken.
Vi er MEGET utilfredse
med den måde vores
konfirmandbillede er
beskåret på i vores
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27. Næste møde 07.10.14

Punkter til dagsorden

Postliste:
UNITAS rejser – om sognerejser.
Bibelselskabet:
– om bibelarbejde i Ukraine.
- tilbud på køb af konfirmandbibler.

Louise Gadegaard

Niels Poulsen

Nina Dyrhoff Nyegaard

Bent Ingemann Jensen

Kristian Iversen

