MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 31.05.18 kl. 19 - 22

Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Grethe Ebdrup(GE) Sigrid Tarp(ST) Anne
Vibeke Thybo Espersen(VT) Bente Thing (BT)
Præster: Thomas Buelund(TB) Morten K Nielsen(MKN)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: TB
Uden afbud : MKN
stedfortræder:
Dagsorden

Noter

godkendelse af dagsorden
siden sidst

kommende aktiviteter

referat

Godkendt
spaghetti gudstj. i maj.

Der var ca 90 Der blev serveret
pølser med brød i dejligt vejr.

Befrielses aftener arrangeret af
C. Birkebæk og
Søndersognenes
borgerforening.

3 aftener der var godt besøgt
og godt arrangeret.
Sidste gang afsluttes med
kaffe.

Strand gudstjenesten d.
26/8
skal vi finde på anden
servering?

Der vedtages at der bliver
lavet sandwich:
Strøm / generator: Hqn
indkøb: BT og laver
sandwich-GE finder anden

fx. Sandwich.

hjælper.
kaffe: ST
Øl og vand : BT
Sogneudflugten d. 10/6

Der er nu 73 tilmeldte, hvoraf 10
er børn.

Gaver til solnedgangs
optrædende

Der vedtages :
Gavekort til mere end 5
optrædende: 600 kr
Mindre end 5 optrædende: 300 kr.
M. rådet uddeler. ST
Der afholdes evalueringsmøde.

nyt fra præsterne

Intet nyt.

Nyt fra personalet.

Fakturering og mgl. betalinger. G.E skriver påmindelser for
mgl. betalinger til skyldnere.

nyt fra kontaktperson

Medarbejder ønsker arbejdsmiljø
kursus.

Vi undersøger i provstiet
hvilke relevante der er.
Menighedsrådet vil gerne
tilbyde relevante kurser.
BT henvender sig til provstiet.
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Nyt fra kirkeværgen

nyt fra kassereren

Opbevaring af gravminder

Der må være max 30 sten i
mindelunden og der er altid de
ældste der fjernes, dog ikke de
fredede sten. De fjernes aldrig.

Persondataloven.

Vi har talt om udfordringer
med den nye lov.

godkendelse af årsbudget 2019
Søndbjerg-Odby Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 18768917,
Budget 2019, , Bidrag budget
afleveret d. 30-05-2018 13:51

Nyt fra distrikts foreningen

nyt fra formanden

24 okt. Kl. 17.30-20.30 invit.
Menighedsråd og personale til
foredrag i Struer.
Nærmere info om tilmelding.

Tagrender

Der var ros til begge gravere
for fint vedligeholdte kirker og
kirkegårde ved provstesyn
d. 17/5.
Der tages kontakt til provstiet
om der kan laves en løsning
vedr. tagrender der er utætte

Lys på parkeringspladsen

Forslag til indhentning af
tilbud godkendes.

se bilag indhentning af tilbud.

evt.

årsbudget 2019
er gennemgået og godkendt

Indkøb af computer til kassereren

Godkendes. Skal indeholde ny
version af Office pakken.

Kyndelmisse 2019

Der er aftalt at bespisningen
afholdes på Handbjerghus, der
tilbereder maden.

Vores m. råd er på forkant med
tiltagene til landsmødet for
menighedsråds oplæg til
landsmødet.

