MENIGHEDSRÅDSMØDE I SØNDBJERG/ODBY MENIGHEDSRÅD

24. marts
2011

Søndbjerg/Odby menighedsråd:
Bente Thing (BT), Louise Gadegaard (LG), Hanne Christensen (HC), Betty Lauridsen (BL), Nina Rimmer
(NR), Niels Odgaard (NO) og Christen Gade (CG).
Præst: Kristian Brogaard (KB).

________________________________________________________________________________
Afbud: NO
Stedfortræder:
Vært: KB

Mødet starter kl. 19.00 og forventes afsluttet senest kl. 21.00.
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. Planlægning af udflugt
for menigheden. BL

3. Regnskab. CG.
4. Budget. CG.

5. Orientering fra
arbejdsudvalgets møde.
LG.

6. Indvielse af orgel. LG.
Har vi styr på det?

Noter:

Referat:
Godkendt.

Torsdag d. 18. august kan vi
komme op og se Thyborøn kirke
og på museet for religiøs kunst i
Lemvig.

Thyborøn kirke gratis med
rundvisning.
Museet for Religiøs Kunst –
deltagere betaler selv for kaffe
og kørsel i private biler.
Øvrigt betaler
menighedsrådet.

CG mailer det endelige regnskab
som alle bedes læse inden mødet.
Hvis budgettet er klart mailes det
til os inden mødet, ellers springer
vi over dette punkt.
Fra mødet tirsdag d. 15. marts:
Vil gerne have organist og
kirkesangere til at arrangere en
salmesangsaften, hvor vi lærer nye
salmer. Evt. en aften, hvor Peter
alligevel er hjemme i forbindelse
med plejehjemsgudstjeneste.
Cykelgudstjeneste i Oddesund
søndag d. 15. maj. Vi mødes ved
Odby kirke, hvorefter vi samlet
cykler til Oddesund og holder
gudstjenesten i området ved
havnen. I tilfælde af dårligt vejr
afholdes gudstjenesten i kirken.

Regnskabet godkendt.

Efter gudstjenesten d. 24.april
byder menighedsrådet på lidt
mundgodt, som aftalt ved sidste
møde.
Om aftenen kl. 19.00 afholdes der
orgelkoncert ved Flemming Fald.
Vi skal aftale hvem der siger
velkommen og tak.

Udsættes til næste
menighedsrådsmøde.
Udvalget i menighedsrådet
LG,KB , BT, HC spørger NR
om at koordinere et
arrangement om
salmesangsaften – forslag
omkring Kyndelmisse 2012.
Vedrørende cykelgudstjeneste
har KB haft kontakt til
personer i Oddesund de
arbejder videre med ideen –
Vi fastlægger gudstjenesten til
d. 15. maj kl 10.30.
Næste udvalgsmøde d. 27.04.
kl. 15.30
BT står for ” mundgodt”.
LG fortæller kort om det nye
orgels historie efter
gudstjenesten.
BT er vært for Flemming Fald
i løbet af søndagen.
KB undersøger hvordan de
gamle orgelpiber skal
afhændes.
KB byder velkommen om
aftenen.
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7. Stiftsmøde d. 14. maj
Tilmelding og betaling 3. maj.
BL og Bent deltager. Ellers
Hvem vil med?
mail til LG.
8. Kalkning af kirkerne
Kalkning bestilles af Chr.
Gravertoilet i Søndbjerg.
Erik hos Stig Kokfeldt. Må
gerne være inden
konfirmationerne.
P.g.a. problemer med brug af
toilettet i Søndbjerg med
efterladning af cigaretskod,
papiraffald m.m.
Besluttes at toilettet låses om
aftenen og natten foreløbig 2
måneder.
LG retter henvendelse til
Søndbjerggård og efterskolen.
9. Evt.
Sogneindsamlingen gav
Næste møde: 11.05.
6548,75 kr.
Vært: HC
ElseMarie Rimmer tager
telegramvagten efter BT d.
01.05.
NR arrangerer kasser.
KB har efterspurgt
sognemedlemmer til at
modtage 2 konfirmander for
at fortælle dem om egen
konfirmation.
Budgetmøde i provstiet d.
14.04 kl. 19.00 i Hvidbjerg
Bank – BT og CG deltager.

Nøgletal, regnskab 2010:
Udbetalinger i alt:
Indbetalinger:
Driftsramen:
Anlægsrammen (låneydelser)
Kirkelig ligning:

1.898.205
358.642
1.539.563
492.075
1,769.000

