MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

16.06.2016

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Louise Gadegaard (LG) * Kristian Iversen (KI) * Bent Ingemann Jensen (BIJ) * Niels Poulsen (NP) * Bente Thing
(BT)
Præst: Morten Bo Krogh Nielsen (MBN).

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN).
Afbud: MBKN
Stedfortræder:

Mødet begynder kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Afskedsgudstjeneste og udvidet
kirkekaffe for Erik Bitsch
26.06.

Noter:
BT kommer med forslag.

3. Indvielse af Thyholm
Kirkecenter 07.08.

Hvad kan vi byde ind med?

4. Indsættelsesgudstjenester og
efterfølgende arrangement
14.08.16.
5. Strandgudstjeneste 21.08.

Referat af
planlægningsmøde 15.06.
BT og BIJ.
Fordeling af praktiske
opgaver.

6. Høstfrokost september 2016.

7. Solnedgangsgudstjenester 2016. Program vedhæftet.
Hvem
- fremstiller og
opsætter plakater?
- tager billeder?
- skriver
pressemeddelelser?
- køber gaver ?
- overrækker gaver?
8. Menighedsrådsvalget 2016
9. Kirkesyn 14.06.

10. Ny præstetavle i Søndbjerg
Kirke.

Nyt ang. menighedsrådsvalg
sættes på Facebook.
Referat fremlægges på
mødet.

Referat:
Godkendt
Der serveres mousserende
vin og pindemadder i
kirken. BT står for
pindemadder og NP for
vin og glas.
Møde ang. indvielse
holdes i graverhuset i
Hvidbjerg, tirsdag d. 21/6
kl. 19.00.
Planlægningsmødet udsat
til efter ferien.
Søndbjergforeningen skal
spørges om lån af
kompressor. BI.
BT er ansvarlig for pølser,
øl og vand.
Vi indbyder til
kirkefrokost i
konfirmandstuen. BT
køber nye duge til
konfirmandstuens borde.
NP og BI opdaterer
programmer og sætter
plakater op. BI tager
billeder og spørger
Christen Gade om han vil.
BI køber og overrækker
gaver.
BI sender program til
pressen. LG sætter
programmet på FB.
Opstillingsmødet d. 13/9
annonceres på FB af LG.
Der skal sættes ny port i
kapellet ved Odby og der
ansøges om midler til at
sætte diget ved vest og
nordsiden ved Odby kirke
om.
KI spørger Lars Søe om
han vil komme med
forslag til ny præstetavle.
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11. Ønske om nyt knæfald og
antependium i Søndbjerg Kirke.

12. Renovering af højttaleranlæg i
våbenhusene i Søndbjerg og
Odby kirker.
13. Varmestyring i Søndbjerg
Kirke.
14. Tilbud fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter på
hjemmesideprofil.
15. Fra Kirkeministeriet.

Er bestilt.
Tilbud og medfølgende brev
vedhæftet.

To pjecer:
”Menighedsråd på jeres
måde.”
”Digital strategi 20162020.”
Fremlægges i papirudgave
på mødet.

16. Medarbejderrepræsentanten.
17. Eventuelt.

18. Næste møde 18.08.16

Morten Bo Krogh Nielsen
og
Thomas Buelund bebuder
afbud.
Punkter til dagsorden.

PP inventar inviteres til
næste
menighedsrådsmøde, BI
spørger.
KN aftaler med ”Allround
music” i Struer, at de
kigger på begge anlæg.
Til orientering.
Vi takker nej, da vi er godt
tilfredse med Christen
Gade som hjemmeside
administrator.
Til orientering.

Intet at referere.
Vi ønsker der bruges to
sider i kirkebladet til
konfirmandbilleder, så de
ikke skal beskæres så
meget.
Næste møde aftales med
MBN, vi foreslår d. 11/8,
(d. 25/8) eller d. 31/8.

