MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

23.11.2016

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Louise Gadegaard (LG) * Kristian Iversen (KI) * Bent Ingemann Jensen (BIJ) * Niels Poulsen (NP) * Bente Thing
(BT)
Præster: Thomas Buelund (TB) * Morten Bo Krogh Nielsen (MBKN)

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN).
Afbud:
Stedfortræder:
Mødet begyndte kl. 18.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Provstiudvalget har d. 14.11.2016
godkendt regnskab 2015 for
kirkekassen:
Søndbjerg-Odby Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 18768917,
Regnskab 2015, Afleveret d. 07-022016 18:27
3. Handbjerghus Efterskole søger Struer
Kommune om landzonetilladelse til at
benytte nogle af skolens arealer til
forhindringsbane og ”køreteknisk
anlæg.”

Noter:

Dagsorden godkendt.
Taget til efterretning.

Følgende bilag er vedhæftet:
Ansøgning.
Naboorientering.
Oversigtskort.

4.

Præsteparrets betaling for el og varme
i præstegården.

Bilag:
Refusion af el- og varmeudgifter.

5.

6.

Til orientering:
Der er foretaget tilmelding til fælles
udbud på energimærkning af
Søndbjerg Præstegård.
Fra Kirkefondet

7.

Lys på juletræerne i vore kirker.

Følgende bilag er vedhæftet:
Energimærkningsliste.
Fælles energimærkning.
Tilslutning til fælles udbud.
1. Idékatalog: Landsbykirken som
et aktiv. Fremlægges på mødet.
2. Tilbud om at vore kirker kan
blive vejkirker.
Tilmelding senest 20. december.
Pris: Kr. 2.000,-.
Indbydelsen vedhæftet.
Øvrige materialer fremlægges på
mødet.
Skal vi fortsætte med levende lys
på træerne eller skifte til elektrisk?

8.

Kyndelmissegudstjeneste 02.02.17.

Ønsker vi gudstjenesten
gennemført i 2017?

9.

Fastelavnsgudstjeneste 26.02.17.

Tøndeslagning m.v.?

10. Blomsterhilsen til efterladte.

11. Præsternes 5 min.

Referat:

Hvem køber og hvem deler ud?

Der indgives høringssvar, hvor
vi bakker op om godkendelsen
af ansøgningen, med den
tilføjelse at der ikke køres når
der er kirkelige handlinger.
Vi aftaler med Hanne, at hun
giver Handbjerghus besked pr.
mail ved kirkelige handlinger
udover gudstjenester.
De beregninger der er lavet af
TB og tillidsrepræsentanten
godkendes.
Taget til efterretning.

Odby kirke tilmeldes i år med
åbningstider mandag til lørdag
fra kl. 8.00-16.00.

Der er flertal for elektrisk lys.
Graverne indkøber elektriske
lys til juletræet.
D. 2. februar er der kyndelmisse
gudstjeneste for hele familien i
Odby kirke kl. 17.00 med
efterfølgende spisning.
Der afholdes
familiegudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning og
kaffe/kakao.
MBKN undersøger hvem der
skal have, køber og tager på
besøg.
Hver søndag i advent samles
der ind til julehjælp i Struer
provsti. Juleaften samles der ind
til folkekirkens nødhjælp.
Konfirmandundervisningen går
godt og de skal på
konfirmandlejr.
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12. Medarbejderrepræsentantens 5 min.

13. Eventuelt.

Siden sidst har MBKN og TB
startet filmklub i kirkecenteret.
Det var et tilløbsstykke.
Hanne foreslår der serveres
kransekage og kaffe efter
gudstjenesten 1. januar. Det er
et godt forslag, som vi bakker
op om. GE og HQ står for
arrangementet.
KN starter på uddannelsen som
anlægsgartner i uge 49.
De gamle
menighedsrådsmedlemmer skal
huske at aflevere deres nøgle til
de nye medlemmer.

Postliste:
Sct. Nicolai Tjenesten i Vestjylland: Opfordring til økonomisk støtte.
Kristeligt Dagblad: Tilbud om at give avisen gratis i fire uger til kandidater og medlemmer af menighedsrådet.
Bibelselskabet: Tilbud om køb af materialer.
Magasin: Kirkepartner.dk – leverandør til kirkerne.
Børnesagens Fællesråd: Plakat med opfordring til at give en gave i kirken juleaften.

Venlig hilsen
Bent Ingemann Jensen

