MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

23.11.2016

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Grethe Ebdrup (GE) * Holger Quist Nielsen (HQN) * Sigrid Tarp (ST) * Bente Thing (BT) * Anne-Vibeke Thybo (AVT).
Præster: Thomas Buelund (TB) * Morten Bo Krogh Nielsen (MBKN).

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN).

________________________________________________________________________________
Afbud:
Stedfortræder:

Konstituerende møde.
Mødet begyndte kl. 20.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Afgørelse af spørgsmål om
kandidaternes valgbarhed, jf.
valglovens § 3 og
menighedsrådslovens § 6 stk.
2.
3. Underskrivelse af erklæring
(menighedsrådsløftet) jf.
menighedsrådslovens § 7.
4. Valg af formand jf.
§ 8 stk. 3.
5. Valg af næstformand jf. § 8
stk. 3.
6. Valg af kirkeværge jf.
§ 9 stk. 1.
7. Valg af kasserer jf.
§10 stk. 2.
8. Valg af sekretær jf.
menighedsrådslovens § 9 stk.
4.
9. Valg af kontaktperson, jf. § 9
stk. 5.
10. Valg af bygningssagkyndig,
jf. menighedsrådslovens § 9
stk. 8.
11. Valg af underskriftberettiget
jf. menighedsrådsloven
§ 9 stk. 9.
12. Valg af kirke- og
kirkegårdudvalg jf.
menighedsrådsloven § 17.

13. Valg af medlemmer til
præstegårdsudvalget jf.
menighedsrådsloven § 18.
14. Valg af valgbestyrelse jf.
valglovens § 6 stk. 1.
15. Valg af formand for
valgbestyrelsen jf. valglovens
§ 6 stk. 2.
16. Valg af medlem til
fællesudvalget vedr. fælles
regnskabsførere i provstiet.
17. Valg af et medlem fra hvert
sogn til bestyrelsen for
Thyholm Kirkecenter.
18. Fastsættelse af eventuelt
honorar til formand, jf.
menighedsrådslovens § 8 stk.
5 samt kasserer, kirkeværge
og kontaktperson jf.

Noter:

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.
Alle de valgte menighedsrådsmedlemmer
erklæres for værende valgbare.

Teksten til menighedsrådsløftet er
vedhæftet og uddeles på print på
mødet.
Skriftlige forslag efterfulgt af skriftlig
afstemning.
Skriftlige forslag efterfulgt af skriftlig
afstemning.

De underskrevne erklæringer blev afleveret.
Bente Thing blev valgt.
Sigrid Tarp blev valgt.
Niels Poulsen blev valgt.
Grethe Ebdrup blev valgt.
Holger Quist Nielsen blev valgt.
Anne-Vibeke Thybo blev valgt.
Lars Søe blev valgt.

To medlemmer – hvoraf den ene skal
være formanden – bemyndiges til at
underskrive dokumenter.
Der vælges mindst 3 medlemmer.
”Udvalget” kan også udgøres af hele
menighedsrådet.
Der udpeges en formand.

Bente Thing og Grethe Ebdrup blev valgt.

Udvalget sammensættes af et ligeligt
antal medlemmer fra hvert af
pastoratets menighedsråd.
Forslag: 2 fra hvert råd.
Der vælges 3 medlemmer.

Bente Thing og Holger Quist Nielsen blev
valgt.

Udvalget udgøres af hele menighedsrådet.
Formand: Sigrid Tarp.

Sigrid Tarp, Grethe Ebdrup og Anne-Vibeke
Thybo blev valgt.
Sigrid Tarp blev valgt.
Grethe Ebdrup blev valgt.
Sigrid Tarp og Holger Quist Nielsen blev
valgt.

Provstiudvalget skal godkende
honorarerne:
Se provstens forslag vedr. 2016 på
vedhæftede fil.

Formand, kasserer, kontaktperson og
kirkeværge vælger at modtage skattefri
godtgørelse på kr. 3.700,-.
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menighedsrådslovens § 9 stk.
6.
19. Tid og sted for 1. møde i
funktionsperioden..

20. Evt.

Punktet kan vente til det første møde i
funktionsperioden.

Onsdag d. 18. januar kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
På mødet vælges en repræsentant til
Samrådet og en til kirkebladsudvalget.
BT afholder et møde med formanden for
Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø Menighedsråd for
at koordinere menighedsrådsmøderne.

