MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD D. 17/12-20 kl. 19.00 i konfirmandstuen i
Søndbjerg.
Eventuelle afbud meddeles formanden.

Søndbjerg/Odby menighedsråd: Holger Quist Nielsen(HQN) Sigrid Tarp(ST) John Søndergaard (JS)
Uffe Petersen (JP) Tania Nørgaard(TN)
Præster: Thomas Buelund(TB) LIv Marit Tjele Holm(LMTH)

Medarbejderrepræsentant: Karsten Nielsen(KN)
Thyholm den 11. december 2020.
2 udgave af dagsorden erstatter udgave af 6, december 2020
Det bemærkes at der kan komme flere punkter til dagsordenen inden mødet.
Dagsorden:
Noter/referat
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent

ST

3. Orientering fra og spørgsmål til;
a) formand
herunder a) byggesag, hvor provstiet mangler
oplysninger . Se den fælles brevkasse.
b) budgettet og offentliggørelse af dette jfr. Skrivelse
fra provstiet – se venligst den fælles brevkasse
c) post i øvrigt
d) Kyndelmisse orientering

A. Byggesag afklaret
B.
D. Kyndelmisse bliver her i sognet. Uden
spisning.

b) kasserer

UP er oprettet og startet.

c) kontaktperson

ST startet. Ikke nyt.

d) kirkeværge

HQN har holdt møde med graverne og tidl.
kirkeværge

e) præsterne

De ni læsninger blev aflyst.
Der bliver jule indledning for Hvidbjerg skole d.
18/12-20
Juleaftens gudstjenester:
Fælles annonce til avisen fra alle kirker i
provstiet vedr. planerne.
Gudstjenesterne bliver Kl. 13 i Søndbjerg
Og kl. 15 i Odby.
Tilmelding til John.
Der er plads til 24 i Odby og 25 i Søndbjerg.
Max 4 pr. familie.
Der har været tale om at få besøg af Thomas
Felter igen. Det drøftes på januar mødet.
Kransekage som aftalt til nytårs gudstj. droppes.

f) ansatte
g) andre som måtte have noget

Julehjælpen er uddelt iår. Vi vil gerne deltage til
næste år.

4) Diverse valg til poster
a) Valg til valgbestyrelse (Der skal vælges 2 personer
mere)

St og UP

b) Valg af lokalredaktør og medlem af
redaktionsudvalget af kirkebladet

Jørn Bonde vil gerne deltage
JS deltager også i redaktionsudvalget.

c) Valg til udvalg til forvaltning af kirkecenter (2
medlemmer)

JS og UP

d) Valg til fællesudvalg ved kirkecenter

UP

f) Afklaring af hvad der fremadrettet gøres med
referater og brugen af ”dapen” til disse formål. Hvem
gør hvad? Herunder også afklaring

Instruktion tages næste gang.

g) Valg til menighedsfællesråd(?)
h) Valg af byggesagkyndig og fastlæggelse af
honorar til denne.

Byggesagkyndig Per Mygind, Venø
Honorar er 700 kr. + moms og feriepenge.

i) Valg til menighedspleje(?) og julehjælp(?)

Menighedsplejen (St) Julehjælp (TN)

j) Valg af medlem til fællesudvalget vedrørende
fælles regnskabsførelse i provstiet (1 medlem – bilag
som foreskriver hvad der arbejdes med er medsendt)

UP deltager.

l) Andre funktioner - liste kan fremkomme inden eller
på mødet med poster, som skal besættes:

Hjemmeside flytning til Thyholm pastorats
hjemmeside. Det drøftes til januar mødet.

5) Afklaring om der skal være et kirkegårdsudvalg og
hvis ja, hvem skal være medlemmer?

Ikke kirkegårds udvalg.

6) Diskussion og eventuelt fastsættelse af honorar til
følgende (se bilag fra provsten):
a) Formand:

2000 kr. til adm. Og 500 til print udgifter.

b) Kasserer:

Fuld tlf. godtgørelse og adm. godtgørelse

c) Kontaktperson:

Fuld tlf. godtgørelse og adm. godtgørelse

d) Kirkeværge:

Honorar på max. Beløb

7) Julegaver til ansatte og frivillige og eventuelt
organisering af dette - hvem gør hvad?

4 ansatte og 3 frivillige får en gave. JS og ST
koordinerer og deler ud.

8) Blomster til medlemmer af sognet, som har mistet
en ægtefælle i indeværende år – hvem gør hvad`?

Udskydes til januar.

9) Buketordning til runde og halvrunde fødselsdage
fra 80 år – mener rådet, at det skal fortsætte og hvem
sørger for det?

Buket ordning stopper.

10) Eventuel indkøb af computer til kasserer

UP taler med regnskabskontoret.

11) Tilmelding og afmelding til Kristeligt Dagblad –
formand fortæller på mødet:

Elektronisk udgave kan bevilges.
ST, UP, JS, TB elektronisk. Hqn ønsker
papirudgave.

12) Møderække og årshjul – formanden sender bilag
desangående.

Menighedsrådsmøder 2021: 21/1, 24/2, 25/3,
22/4, 27/5, 9/6, 30/9, 28/10, 25/11.

13) Facebook og hjemmeside – hvem skal tage sig af
det i Søndbjerg/Odby?

Udskydes til næste møde.

14) Fabrikation af folder med kontaktadresser og
personer for menighedsråd og ansatte:

Der sendes til JS med rettelser.

15) Hvem laver et lille skriv til kirkebladet om hvad
der foregår deadline til næste blad er 15 februar
2021

St laver skriv.

16) Eventuelt

Underskrifter af referat:
John Søndergaard
Tania Nørgaard
Uffe Pedersen
Holger Quist Nielsen
Sigrid Tarp
Thomas Buelund
Liv Marit Tjele Holm
Karsten Nielsen

