MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 22.01.20 kl. 16-18
Herefter fællesspisning og møde med Hvidbjerg - Lyngs og Jegindø 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) Lars Sandfeld .
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
afbud: Lars Sandfeld
uden afbud:
stedfortræder:
Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden
evaluering af afholdte
aktiviteter

Godkendt
Nytårs kur

Konfirmand weekend

Kommende aktiviteter

Referat

Hyggeligt, god tradition.ca 20 deltog.
God weekend.
TB syg . LS tog over.

Spaghetti gudstjeneste
d. 30/1

Afbud fra Handbjerghus gr. sygdom.
Vi aftaler pizza, og at vi denne gang flytter
arrangementet til kirkecentret i Hvidbjerg.
Der bestilles 25 familie pizzaer. (hqn)
Drikkevarer vand og saft.(Saft er i kirkecentret)

Deltagelse ved Liv Marits deltager:
ordination i Viborg d.
Bt, ST,GE ,HQN .
26/1
Der gives en buket blomster på dagen. (BT)
Gave til 2/2 køber HQN
indsættelse d. 2.2.20
Nyt fra præsterne

Fællesmødet.

SPAGHETTIGUDSTJEN
ESTE 2020

9/1: 17.00 – Helligtrekonger – Jegindø - TB
N.B! 30/1 (og ikke 2/2) 17.00 – Kyndelmisse –
Odby – LS
3/3: Hvidbjerg - TB
22/4: Lyngs – LM
28/5: Søndbjerg – friluftsgudstjeneste TB + LT

Kirkehøjskole

6/2 . Sø. Odby sørger for kaffe.kl. 18.30
GE, BT ST sørger for det.
11/2 kl. 19.kommer Karin Houmann til foredrag i
kirkecentret.
Fastelavn d. 23/2 .
Tønder HQN , Kaffe/brød /slikposer.(BT , GE)

nyt fra personalet

Kalkning af kirker.

Kalkning udsættes til 2021.

Forslag om at regninger udsendes på E. boks.
Drøftes med regnskabs kontoret.(KN)
nyt fra kontaktperson
nyt fra kasseren

Godkende budget
2020 med flg.
stempel:

Budget 2020 er godkendt.

Søndbjerg-Odby
Sognes
Menighedsråd, CVRnr. 18 768 917, Budget
2020, Endelig budget
afleveret d.. 10.102019 14:27
Diskussion/arbejdsgrupp
e

Retningslinje for
ønsker vedrørende
afholdelse af reception
i kirken

Der fastsættes pris pt.300 kr. pr. påbegyndt time
i forbindelse med kirkelig handling.
Der udarbejdes retnings linjer i arbejdsgruppen.
(AVT TB ST KN)
Oplæg til april mødet.

Arbejdsgruppen er TB KN NP ST
Højtalere i kirkerne
hvem vil være med i
Oplæg klar til april mødet.
arbejdsgruppen, som
kommer med et oplæg
og priser
nyt fra formanden

til orientering
Vi har på Søndbjerg
Kirkegård et
gravsted, der bliver
betalt fra USA. De
har i år forlænget
legatet med 10 år,
men de har åbenbart
ikke fået betalt
gravstedsbrevet på
kr. 348,18.
pga. det højest
sandsynligt er en
fejl.

kirkesyn

Jeg bekræfter hermed, at menighedsrådet
indvilger i, at der afskrives kr. 348,18 på
debitor nr. 3131.
Med venlig hilsen
Bente Thing
menighedsrådsformand for Søndbjerg og
Odby menigheder

Vi spørger som tidl. Aftalt.
Hvem skal vi have
som
bygningssagkyndig?

nyt fra kirkeværgen

ansøgning om en
udensogns ønske om
begravelse på Odby
kirkegård

Menighedsrådet ved Søndbjerg-Odby kirker har
på et møde den 22 . januar 2020 godkendt en
ansøgning om - når den tid kommer - at få urne
nedsat på Odby Kirkegård.
Denne besked er indført i referatet for
menighedsrådsmødet den 22. januar 2020.
Derudover anbefaler vi dig at gemme dette
brev som yderligere dokumentation.
Med venlig hilsen
menighedsrådet ved Søndbjerg-Odby Kirker
Bente Thing, menighedsrådsformand
Niels Poulsen, kirkeværge.

Bowlingtur 25/2. HQN laver indbydelse.
Nyt fra
distriktsforeningen

Generalforsamling d. 18/2 i Struer kirkehus.
Fælles tilmelding ved HQN
Valg menighedsråd:
Valg 15 sept. Valgforsamling.
12/5 orienterings møde

Nyt fra menighedsplejen
Nyt fra præsterne

4/2-20 kl.19
Nyhedsbrev

evt.

Ny ferielov.orientering d. 29/1-20

Næste møde

20.02.2020i kirkecenteret kl 16

Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

