MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD KL. 19 I KONFIRMANDSTUEN D. 18.01.17
Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Grethe Ebdrup(GE) Sigrid Tarp(ST) Anne Vibeke Thyboe
Espersen(VT) Bente Thing (BT)
Præster: ) Morten K Nielsen(MKN)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud:
stedfortræder:
Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Kommende arrangementer:
Kyndelmissegudstjeneste med
spisning.
Fastelavnsgudstjeneste med
tøndeslagning.

Skærtorsdagsgudstjeneste med
fællesspisning?

Kirkekaffe
Frivillige vi kan trække på til
arrengementer.

Nyt fra Kasséren:
Behandling af forslag til
momsregulering
orientering om fremtidig
regnskabsføring.

Noter

hvad skal vi servere og fra hvor
kommer maden.
Pizza, isvand og grøn saftevand, HQ)
forslag: guleærter, 3 der laver til 10 prs. bestiller ,pynte i konfs. (hQ) (BT) kl.16.
hvem kan hjælpe.
Hvem køber tønder og hænger tønder
op
hvem sørger for fortæring.

Tønder ophængning- katte (HQ)
slikposer(ST) chokoladedrik (ST)
fastelavnsboller 30 stk. (BT-ST) 2
konge 2 prinsesse (HQ)

Skal det forsætte og hvornår skal l vi
mødes og hvad skal vi spise
hvem tager sig af det.

Lammesteg stuvede kartofler
spisning 17.30 pris 60 kr.
Vi spørger Grethe og Christian
Erik(ST).
Avisen Struer Posten annonce (MKN)
Tilmelding (VT)

skal det forsætte og hvem vil være
tovholder.
Forslag til personer:
Grethe Grud,
Birgit Gadegaard,
Bente Bach,
Lone Jakobsen,
Grethe og Chr.Erik Christensen, Karen
Magrethe Kristiansen
Karenmargrethe Mortensen
Bent Ingemann Jensen

Tovholder (ST)

tilsagn om lidt af hvert

tilsagn om kirkekaffe

GE informerer

Forslaget er delvis fra
kirkegaardstatistik og skønnet.
Metode C skal bruges, da det er
mest retvisende.

Menighedsplejen
Kirkebladet
Hjemmesiden
Facebook

ST orienterer
Betty Laursen indsamler og redigerer
Chr. Gade holder den vedlige
MKN , Louise Gadegård og Chr. Gade
har haft ansvar.
hvem gør det frmadrettet.
Vi er tilmeldt åbne kirker for Odby
kirke

Lokalplan vedr. vindmøller på

(BT) laver listen færdig.

(CG) fortsætter til regnskabskontoret
kører som det skal.

Behandling af forslag til
momsregulerinng

Formanden

referat

Menighedsrådet godkender
nedenstående forslag.
Forslaget er delvis fra
kirkegaardstatistik og skønnet.
Metode C skal bruges, da det er
mest retvisende.
BL vil gerne forsætte det er vi glade for.
CG forsætter det er vi også glade for.
(MKN og CG ) forsætter
afventer svar fra (LG)

Ingen indsigelse.

Dagsorden
Stokhøjvej
Henvendelse på grund af
beplantningen på Søndbjerg
kirkegård.
Næste års mødedatoer

Præsterne

Personale repræsentanten
Kirke værgen og
Distriksforeningen af
menighedsråd Holstebro og
Struer provsti.

Noter

referat
(BT) sender et svar tages på ved næste
kirkegårdssyn.

Fælles mødedatoer med H,L,J MR

2/3; 4/5; 7/9; 2/11 2017 ok

Egne mødedatoer:

18/1; 22/2; 19/4; 9/8; 4/10 2017 ok
Konfirmandlejr var en god oplevelse.
TB har fundet spændende ting på
kirkeloftet måske udstilleng.
KN er de næste 7 uger på kursus.
Menighedsrådet bevilger.(NP)

Kirkegårds konference på Nyborg
strand for gravere og kirkeværge
Generalforsamling: vi skal have valgt et (HQ)
medlem fra Thyholm
Kursus d. 28/1 for nye medlemmer i
(ST.GE) deltager (NP) tilmelder
Struer.
Vi skal have lavet tilmelding.
Arbejdspladsvurdering
NP af gennemfører APV
Præsentation af medlemmer og
Udsættes til næste møde.
hvad vi gerne vil med vort
arbejde i menighedsrådet.
Evt.
Kirkecenter udvalget
Vil blive indkaldt hurtigst, da der er
vigtige beslutninger der skal træffes.
punkter til næste møde
Mobilpay ved kollekter
Kollekter hvad samler vi ind til .
Salmebogstillæg 100 salmer.
Antallet af gudstjenester på
højhelligdage .

Underskrifter af deltagerne på Søndbjerg/ Odby menighedsrådsmøde 18.01.2017
Holger Quist Nielsen -Grethe Ebdrup-Sigrid Tarp-Anne Vibeke Thyboe Espersen- Bente Thing.
Præst Morten K Nielsen

