MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i kirkecenteret D. 13.06.19 kl. 16-18
Herefter fællesspisning og møde med Hvidbjerg - Lyngs og Jegind 18 - 19

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: MKN
uden afbud:
stedfortræder:
Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden

kommende aktiviteter

Referat

Godkendt.

Sognemøde i
august, sept.
Emner:
-Sognemedlemmers
holdning til forsat
eget menighedsråd
eller
sammenlægning
med resten af
pastoratet.

Sognemøde d. 29-9 i konf. stuen i Søndbjerg.
Menighedsrådet planlægger.
Kirkeblads indlæg: d. 29/9 afholdes sognemøde
i konfirmand stuen kl. 12.00 omhandlende
potentiel sammenlægning af menighedsråd på
Thyholm.
Årsberetning aflægges.
Der serveres let anretning.

Provsten inviteres.

nyt fra personalet

Intet nyt

nyt fra kontaktperson

Intet nyt

nyt fra kassereren

godkendelse af budget
2020

Søndbjerg-Odby Sognes menighedsråd, CVR-nr
18768917, Budget 2020,,Bidrag budget
afleveret d. 06-06-2019 09:43

nyt fra formanden

informations video
for Thyholms kirker.

Informations tårnet er kommunens.
Regelbau bunkerne er der vi kan være med og
det er gratis pt.
Det koster ca 25.000 kr. at få lavet en god
video.
Vi har fået 20.000 i budgettet . Egns historisk
forening vil være med med 5.000 kr.

Gave til Jegindø kirkes Der gives 500 kr som indsættes på gave konto til
jubilæum.
Jegindø kirke. GE sørger for dette.
Billetter til 22/6
Der er bestilt 5 stk.

Hvem kommer: BT , ST, GE, og Chr.
Birkebæk. Der afbestilles 1 billet.

Belysning ved
Søndbjerg kirkes
p.plads.

Der bliver indkøbt 4 solcelle lamper til
afprøvning. BT sender materialer.

Belysning ved
præstegården

Der indhentes 2 tilbud til rep. Af eksisterende
anlæg.Tilbud hjemtages fra El Jakobsen og
Thusgaard el.

Nyt fra
distriktsforeningen

Intet nyt

Nyt fra menighedsplejen

Intet nyt

Nyt fra præsterne

Nyhedsbrev

Vedlægges.

evt.
Næste møde

Onsdag den 21.08.19 i konfirmandstuen Søndbjerg
præstegård kl 16

