SØNDBJERG /ODBY
MENIGHEDSRÅD

Dato
26-01-2011

Klokken
19,00

Side

1

Søndbjerg - Odby Menighedsråd
Bente Thing(BT)* Louise Gadegaard(LG)* Hanne Christensen(HC)* Betty Lauritsen(BL)*
Nina Rimmer(NR) *Niels Odgaard(NO) * Christen Gade(CG)*
Præst: Kristian Brogaard (KBA)*

Afbud:NO
Stedfortræder:
Vært: BT

Dagsorden
Godkendelse af dagsordenen med
eventuelle tilføjelser
2. Efterretninger.
1.

Sognemøde
Hans Old Jensen (Se vedhæftet bilag)

Referat
Godkendt.
Efter sognemødet fremkom nogle forslag , bl.a.
blev der i de fleste grupper givet udtryk for under
en eller anden form at afholde en
hverdagsgudstjeneste i kvartalet i stedet for en
søndagsgudstjeneste. Menighedsrådet ansøger
provsten herom LG. Der nedsættes et udvalg til at
arbejde med indhold og øvrige temaer fra
sognemødet KB, LG, BT, HC. LG spørger Winnie
M om hun vil deltage.
Filmcafeaften vil blive annonceret til 30 marts kl.
19.00. KB arrangerer.
Oplæg fra Hans Old: Møde med Hans Old
afholdes d. 09.03.11 kl.17.00. BT bestiller
smørebrød.
Regnskabs og budgetmøde afholdes d.24.03.11.kl
19.00.
Menighedsrådet bevilliger 2 timers kontorhjælp
om måneden. KB forespørger i f.eks.
Humlum/Struer.
Vedrørende konti for mobiltelefon/mobilbredbånd
tager LG kontakt til provsten.
Deltagelse i årsmødet for menighedsråd drøftes.
Menighedsrådet accepterer at ordningen med
”alternative gravsteder” stoppes.
BL undersøger fremtidige priser.

3.

Fra provsti og stift. Provsten har bedt os om, at
stoppe ordningen med ”alternativ vedligeholdelse”.
Gravstedsejeren kan kun have rådighed over gravstedet ved
samtidig gravstedsaftale iht. Stiftets regulativ. Stenen må
godt blive stående på gravstedet, til stedet skal bruges igen,
hvis graver og menighedsråd synes, at det er passende.

4.

Fra Sognene:

Intet.

Fra Projektgrupper

Spagettigudstjeneste med tante Andante stor
succes.
Fastelavn: LG sørger for tønde, NR sørger for
slikposer m.m. Gudstjenesten er kl. 14.00.
Kirkekaffe:06.02.11. Birgit Gadegård
13.02.11:NR finder.
13.03.11:BL
03.04.11:BT
10.04.11:NR
BT indkøber kurv

5.

Kirkekaffe:
Fastelavn:

6.

Fra udvalgene.
Kirkehøjskole d. 23/3: vi skal lave kaffe.

Fremtidige arrangementer se kirkeblad.
Kirkehøjskole 23.03.11.BT, HC laver kaffe.LG
dækker bord.
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13.04.11 Herning kirkes kirkekor.
Der arbejdes med musik til jul og 2012.
7.

Fra sognepræsten

Orientering om afholdte aktiviteter.
KB holder ferie fri fra 07.02.11 til 08.03.11.
19. – 20. 03. konfirmandweekend.
23.05. Blå mandag.
Orientering om ungdomspræst aktiviteter.
Der vedtages at alle blomster brugt i kirken ved
begravelser lægges ud på graven.
LG orienterer graverne skriftlig.
Blomster ved bryllupper som efterlades i kirken
tilhører kirken.

8.

Regler ved pyntning af kirke/gravsted
ved begravelser m.m.

9.

Ansættelse af kirkesanger.

10.

Nyt orgel, Søndbjerg

2 ansøgere . NO kontakter ansøger 1 med henblik
på besættelse af stillingen.
Ansøgning underskrevet.

11.

Vedtagelse af ny regnskabsinstruks

Ny regnskabsinstruks godkendt og vedtaget.

jvf. Brev fra provsti 10.jan på IT-skrivebord

12.
13.

Budget 2012

Orintering.

Sogneindsamling

BL er indsamlingsleder.

til folkekirkens

14. Rengøring i kontor og konfirmandlokale
brugt i 2010: 13.541,00 kr.

15.

Nøgler til konfirmandlokale

16.

Udstyr til optagelse ved f.eks.
begravelser – skal vi have nyt?

17.

Evt.

18.

Næste møde 9. marts

Der vedtages rengøring i kontor og mellemgang 1
time pr. uge i arbejdsuger.
Opvaskemaskinen i konfirmandkøkkenet er i
stykker – Provstiudvalget forespørges om betaling
af en ny. BT skriver ansøgning og sender til CG.
Alle menighedsrådsmedlemmer har fået en
udleveret.
Der er mulighed for optagelse, men kvaliteten kan
være mindre god. Kameraet fra Søndbjerg kan
bruges i begge kirker. KB undersøger mulighed
for mikrofon til kamera og head set.
Skal holdningsdebat fremover sættes på
dagsordenen som et fast punkt?
CG spørger Holger Q om han vil optegne
Wilsessten.
Personalets julefrokost d.03.02. 11. Vi er
velkomne. LG-BT tilmelder sig.
Vi giver en afskedsgave til Lena NR køber.
Carsten har ønske til budget 2012 om ny
belægning på stien op til kirken.
Vært: BT sørger for smørebrød.
Vært ved mødet d. 24.03. KB.

