MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD i konfirmandstuen D. 20.05.20 kl. 16-18

Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Sigrid Tarp(ST) Bente Thing (BT)
Præster: Thomas Buelund(TB) Liv Marit Tjelle Holm (LMTH)
Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen (KN)
Afbud: Grethe Ebdrup (GE), Anne Vibeke Thybo (VT)
uden afbud:
stedfortræder:

Dagsorden

Emne

Godkendelse af
dagsorden
Kommende aktiviteter

Referat

Godkendt
Kristi Himmelfarts dag

Vi åbner med tre gudstjenester i Odby,
Hvidbjerg og Jegindø

Gaver til solnedgangs
optrædende

Igen i år har vi solnedgangsgudstjenester og
vi tænker i en gave til musikerne. Vi
bestemmer gavens størrelse på junimødet.

Spaghettigudstjeneste d. 28.
maj

Spaghettigudstjenesten udsættes til næste års
sæson pga. det fortsatte forsamlingsforbud
udenfor.

Opstillingsmøde d 9. juni

Er udsat til den 20. august. Desuden er
valgforsamling d. 15. september.

Sommerfest for personale og
MR

Vi laver en fælles afslutning d. 9. juni –
mere information vil følge.

Pastoratudflugt d. 14. juni

Mere info vil følge. Evt. kunne man lave
madbestilling fra Stenbjerg Kro en
Thyplatte.

Church Desk
- et stort ønske fra
Værktøj til at samle
præsterne
alle kirkelige kontakter pris for lille pakke 1650 kr/ mdr.
+ et oprettelses gebyr på 6500
kr = 26300 kr.
Nyt fra præsterne

- Vi arbejder i minikonfirmandundervisningen,
uge 25.
- Vi kommer ind i den vante
rytme fra Solvang, men
gudstjenester og andagter
hver anden uge – udenfor. Vi
er rigtig glade for løsningen,
men glæder os selvfølgelig
til at komme indenfor igen.
- Vi påbegynder
gudstjenester med
nadverritual her til pinse.

Nyt fra personalet

Der er blevet fundet en

MR er positivt stemt over for forslaget. Der
indstilles til at vi tager et fællesmøde i de to
menighedsråd med sælger. Og at der derefter
træffes en beslutning på næste MR-møde d.
24. juni.

forhandler til indkøb af en
ny PC til Karsten, samt
opdatering af MRs pc. Det er
HG Data i Struer.
Kirkebladet
fra coronamødet d.
29. april 2020

Skal vi fortsætte samarbejdet
med Hans Stokholm Kier
(nuværende aftale udløber
ultimo august 2020) – eller skal
vi indlede et nyt samarbejde
med Vinderup Bogtrykkeri?

beslutning:
Søndbjerg-Odby menighedsråd ønsker at
Videbæk Bogtrykkeri overtager Kirkebladet.
vi ønsker at VB overtager efter august.
vi ønsker at kirkebladet skal udkomme 6 gange
årligt
Redaktør og redaktionsudvalg gives
kompetence til at samarbejde med
bogtrykkeriet om
”overdragelsesforretning”, layout,
produktionsplan mv. 
Aftalen med Hans S.K. skal siges op, og han
skal overbringes en tak for godt
samarbejde gennem årene

Overskud fra gammel
til ny kirkeblad
261.250 kr. årligt/gl.
blad 118.600 årligt /nyt
blad

Differencen er på ca 142.000 kr pr.
år.
Der er forslag om at give noget
kvalitetshjælp til kirkebladet i
form af Journalist/fotograf
Der kan også tages penge herfra til
Church Desk

Menighedsrådene er åbne overfor at bruge
de penge der er i overskud til kvalitetshjælp,
både i form af journalistisk hjælp, samt
kommunikationsværktøjet Church Desk.
Forslagene tages op på næste fællesmøde.

nyt fra kontaktperson
nyt fra kasseren
nyt fra formanden
Nyt fra
distriktsforeningen
Nyt fra
menighedsplejen

Belysning i
præstegården

El-Jacobsen påbegynder arbejde med belysning
i præstegården efter Kristi Himmelfartsferien.

Evt.

Kristelig Dagblad – Digital udgave spørges
til hos Sonja.

Næste møde

24/6 i Kirkecenteret kl 16.00.

Underskrift fra fremmødte medlemmer til mødet

