MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

16.06.2015

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

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN).
Afbud: BT, NP.
Stedfortræder: (Ingen stedfortræder har desværre haft mulighed for at give møde).
I mødet deltager desuden regnskabsfører Christen Gade.

Mødet begyndte kl. 20.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Vedtagelse af budget 2016.

3. Installering af varmestyring
i Søndbjerg Kirke.
4. Afsløring af skulpturer på
de anonyme gravpladser 14.
og 17. maj.
5. Afskedsarrangement for
Morten Krogh Nielsen
24.05.
6. Solnedgangsgudstjenester
2015.

Noter:
Fremlægges og
kommenteres af KI og
Christen Gade forud for den
endelige vedtagelse.
Budgetforslaget er
vedhæftet.
BI orienterer
Evaluering.

Evaluering.

Program vedhæftet.
Hvem
- fremstiller og
opsætter plakater?
- tager billeder?
- skriver
pressemeddelelser?
- køber gaver ?
- overrækker gaver?
7. Strandgudstjeneste 23.08.15 Fordeling af opgaver.
kl. 10.30.

8. Høstgudstjeneste 27.09.15.

9. Kirkesyn 09.06.15.
10. Opmåling af vore
kirkegårde med henblik på
normering af
graverstillinger .

Skal vi arrangere
fællesspisning efter
gudstjenesten?
Referater vedhæftet.
Orientering v. KN og NP.

Referat:
Dagsordenen blev godkendt
Budgettet med dette "stempel" er
vedtaget:
Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18768917,
Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 22-05-2015 14:28

Vi søger om energimidler til
installering af varmestyring i 2015.
Menighedsrådet er meget tilfreds
med de to skulpturer.
Et godt arrangement med et stort
fremmøde.
BI fremstiller og opsætter plakater.
LG opdaterer vores FB side.
Dem fra menighedsrådet der
deltager, tager billeder.
BI sender programmet til avisen.
BI køber og overrækker gaver.

BT køber pølser, øl og vand. Gasgrill
som aftalt ved et tidligere møde.
LG tager kontakt til
Søndbjergforeningen ang. telt. BI til
Uglev borgerforening ang. grilning
af pølser.
Spørgsmål om højtalere tages op ved
næste møde.
Vi forventer at arrangere høstfrokost.

Referatet taget til efterretning
Søndbjergs normering er uændret,
mens Odbys normering er beskåret
med 150 timer om året.
Da det er vores ønske at en
medarbejderrepræsentant deltager i
menighedsrådsmøderne, skal dette
tælle med i normeringen med 30
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11. Hvordan håndterer vi
fremover nedlagte
gravsteder?

NP og BI.

12. Forslag om opsigelse af
gravstedsforsikringer.

NP og Christen Gade

13. Forslag om at konvertere
gravstederne J4,1-6 og J5,16 på Odby Kirkegård til et
område for
plænebegravelser.
14. Forslag om at friholde
plænen til højre for
midtergangen på den nye
kirkegård på Søndbjerg
Kirkegård for begravelser.
15. Valg af firma til kalkning af Forslag: KALKJARLEN,
vore kirker.
Hadsund.
Annonce vedhæftet.
16. Medarbejderrepræsentanten
.
17. Eventuelt.
Fornyelse af "bilag til
regnskabsinstruks"
18. Næste møde 18.08.15.
Punk ter til dagsorden.

.

timer om året. NP sender vores svar
til opmålingen retur til Louis Torp.
Når gravsteder opsiges eller udløber,
fjernes stenen fra gravstedet.
Gravstedet håndteres jævnfør vores
vedtægter.
Vi beholder forsikringen.
Alle ikkeforsikrede og nye
gravstedsejere spørges om de vil
have en forsikring.
Prisen er 5 kr. pr. år i 2015. Prisen
reguleres januar 2016.
Forslaget er vedtaget.

Der er flertalt for forslaget.

Udsættes til næste møde.

Medarbejdernes emner er debatteret.
Fornyelse vedtaget.
Høstgudstjeneste.
Indhentning af tilbud på kalkning af
kirkerne.
Mikrofon til friluftsgudstjeneste.

