MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i kirkecenteret D. 28.11.19 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)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: Lars Sandfeld (LS)
stedfortræder:

Dagsorden

Emne

Referat

Traktement i forbindelse
m. nytårsgudstjeneste?
Kl. 14.00

MR trakterer med kransekage og portvin i
våbenhuset efter gudstjenesten. Ansvarshavende:
GE, HQN

Syng julen ind d. 4.12
kl. 19.30

Andagt v. TB og CBM i kirken. Derefter fællessang i
konfirmandstuen med æbleskiver, gløgg, kaffe og
klejner. BT, HQN, GE sørger for lidt bordpynt.

Nytårskur for personale?

SO-MR inviterer til nytårskur d. 25. februar for
personale og MR inkl. partnere. Bowl’n’fun i
Holstebro. Spisning og bowling.
- HLJ-MR opfordres til at tage med.

Julehjælp (Mona
uddyber under
aftensmaden)

Uddeling d. 19. december i kirkecentret?
- hjælp til afhentning af julehjælpen fra Struer. HQN,
GE,
- BT vil gerne være behjælpelig med at lave kaffe til
uddelingen.

Kyndelmisse d. 2.2 kl.
17. i Odby m.
efterfølgende spisning

Vi efterspørger spisesalen, samt mad på
Handbjerghus. GE tager fat i Lisa.
BT, AVTE

Nyt fra personalet

Drøftelse af mulighed for
begravelse/bisættelse
uden særlig tilknytning til
sognet.

Ud fra kirkeministeriets retningslinjer påpeges at det
i sidste ende MR, der afgør, hvornår man har
tilknytning til et sogn.

Nyt fra kontaktperson

Intet nyt

Nyt fra kasseren

Regnskabsinstruks
revideres

Revisionen godkendes

Nyt fra formanden

Konstituering for det
næste år ved skr.valg

Formand: BT
Næstformand: ST
Kasserer: GE
Kontaktperson: AVTE
Kirkeværge: NP
Sekretær: ST

Valg af
bygningssagkyndig

Der undersøges muligheder for alternative
bygningssagkyndige, da bygningssagkyndig ikke
samtidig kan være udøvende leverandør.

Referater til
Provstiudvalget

Fremover skal referater fra MR-møder sendes til
videre til struer.provsti@km.dk

Godkendelse af
dagsorden
Kommende aktiviteter

Mødedatoer for næste år

jan:
febr:
marts:
april:
maj:
Juni:
august:
sept:
nov:
dec:
- sendes som bilag efter fællesmøde.

Nyt fra
distriktsforeningen

Intet

Nyt fra menighedsplejen
Nyt fra præsterne

Nyt fra strikkecafeen

Teaterforestilling for
konfirmander + forældre

MR bakker op om ideen om en teaterforestilling for
konfirmander. Det har en stor effekt og skaber
meget værdi for de unge.

Konfirmandweekend
2020

Rikke kan ikke komme med på årets konfirmandlejr,
og derfor mangler vi lidt ekstra hænder.

Mulighed for en aften
med Karin Houmann

Grethe orienterer omkring muligheden for et møde
med leder for krisecenteret i Holstebro vedr. deres
arbejde, samt behov for støtte/strikkearbejde.
En mulighed for et samarbejde/foredrag for hele
pastoratet.

Evt.
Næste møde:
Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

mødedatoer for næste år
jan: SO 22.01.20
febr: HV 20.02.20
marts: SO 25.03.20
april: HV 29.04.20
maj: SO 14.05.20
Juni: HV 24.06.20
august: SO 20.08.20
sept: 17.09.20
Okt: 21.10.20
nov: 26.11.20
dec: INGEN

